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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

Asystent
edukacji romskiej

jst

Stanowisko asystenta edukacji romskiej zostało wprowadzone do polskiego
systemu szkolnego w ramach Pilotażowego programu rządowego na rzecz
społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001–2003.
Asystent edukacji romskiej udziela uczniom romskim pomocy w kontaktach
ze środowiskiem szkolnym oraz współpracuje z ich rodzicami i ze szkołą.
Celem wprowadzenia asystenta romskiego do szkół, w których uczą się dzieci
romskie jest przede wszystkim podwyższenie niskiej frekwencji tych uczniów
oraz pomoc w realizacji obowiązków szkolnych. Asystentami romskimi
powinni zostać Romowie obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności
romskich. Do obowiązków asystenta należy również budowa dobrego
kontaktu między rodzicami uczniów a szkołą, informowanie rodziców
o przebiegu nauki, a także kontrola frekwencji uczniów i postępów w nauce.
Zadaniem asystentów jest zapewnienie dzieciom i uczącej się młodzieży
wszechstronnej pomocy w szkole oraz poza nią. W dużej mierze to na nich
spoczywa obowiązek współpracy z rodzicami uczniów romskich.
Od roku 2006 następowała systematyczna zmiana systemu finansowania
asystentów edukacji romskiej. Początkowo, ich praca była finansowana
z programu romskiego, co angażowało znaczną pulę środków. Z czasem
stworzono możliwość finansowania zatrudnienia asystentów edukacji
romskiej ze środków zwiększonej subwencji oświatowej.
Od dnia 1 grudnia 2007 r. stanowisko asystenta edukacji romskiej zostało
przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania
przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263).
jednostki samorządu terytorialnego

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

Ministerstwo utworzone z dniem 16 listopada 2015 r. na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1946).
Ministerstwo to obejmuje dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe
i etniczne.

Mniejszość etniczna

Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
mniejszością etniczną jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie
następujące warunki:
– jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
– w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą
lub tradycją;
– dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
– ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana
na jej wyrażanie i ochronę;
– jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
od co najmniej 100 lat;
– nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
Stosownie do zapisów art. 2 ust. 4 powołanej ustawy za mniejszości etniczne
uznaje się mniejszości: karaimską, łemkowską, romską i tatarską.

Portal
o mniejszościach
narodowych
i etnicznych

Portal internetowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) pn. Mniejszości narodowe i etniczne,
dostępny pod adresem: http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl.

Program integracji

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020,
przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.
Zgodnie z postanowieniami § 2 powołanej uchwały wykonawcą Programu
integracji jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych, którym od dnia 16 listopada 2015 r. jest Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program na rzecz
społeczności romskiej

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004–2013,
ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r.

Raport końcowy
z badania
ewaluacyjnego

Częścią Programu integracji jest raport końcowy z badania ewaluacyjnego
Programu na rzecz społeczności romskiej. Stanowi on podsumowanie
doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji zadań na rzecz społeczności
romskiej finansowanych z budżetu państwa. Wyniki tego raportu powinny
być także dobrą wskazówką dla programowania zadań przez jst w ramach
obecnie obowiązującego programu wsparcia mniejszości romskiej
(Programu integracji).

SIO

System Informacji Oświatowej
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WPROWADZENIE
Polskę zamieszkują przedstawiciele dziewięciu mniejszości narodowych i czterech mniejszości
etnicznych, w tym społeczność romska. Romowie to mniejszość etniczna, do której przynależność
podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
zadeklarowało 16 725 obywateli polskich, w tym w województwie małopolskim 1 735 osób (10,4%).
Zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę oraz aktami prawa krajowego
społeczności romskiej zagwarantowano ochronę prawną i pomoc ze strony państwa. Integracja
i aktywizacja tej społeczności stanowi trudny do rozwiązania lokalny problem społeczny.
Dodatkowo proces ten jest utrudniony przez hermetyczny charakter wspólnot romskich, a cechy
kultury tej zbiorowości mocno ograniczają możliwość integracji kulturowej.
Z dniem 31 grudnia 2013 r. przestał obowiązywać ustanowiony na dziesięć lat Program na rzecz
społeczności romskiej. Kontynuację działań na rzecz tej społeczności zaplanowano w przyjętym
w dniu 7 października 2014 r. przez Radę Ministrów Programie integracji. W uzasadnieniu
do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu integracji wskazano,
że pomimo podejmowania od początku lat 90. XX w. wielu działań w zakresie integracji mniejszości
romskiej w Polsce oraz jej zmian w położeniu społecznym i ekonomicznym, Romowie wciąż
pozostają grupą zmarginalizowaną społecznie. Marginalizacja i zapóźnienia tej grupy mają źródła
m.in. w niskim statusie socjalnym, braku wykształcenia oraz wysokim bezrobociu, co z kolei wpływa
na utrzymywanie się wysokiego poziomu niechęci do Romów.
Niniejszą kontrolę podjęto w związku z wnioskiem z dnia 18 maja 2016 r. skierowanym do NIK
przez Sejmową Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która szczególną uwagę zwróciła
na działania samorządu lokalnego w zakresie edukacji i poprawy warunków mieszkaniowych
społeczności romskiej.
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ZAŁOŻENIA KONTROLI
Temat i numer kontroli

Realizacja przez gminy z województwa małopolskiego zadań w ramach Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 (I/16/005).
Cel kontroli
Celem kontroli była ocena stanu realizacji przez gminy z obszaru województwa małopolskiego
zadań w ramach Programu integracji. Cele szczegółowe dotyczyły wykonywania przez gminy
zadań w ramach Programu integracji, w tym zapewnienia warunków organizacyjnych do realizacji
tego Programu, rozpoznania potrzeb społeczności romskiej i dokonywania wydatków ze środków
publicznych, a także dotychczasowych rezultatów osiągniętych w ramach Programu integracji.
Zakres podmiotowy kontroli
Kontrolą objęto siedem jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski1, którym przyznano środki
z budżetu państwa w celu realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej. Przy doborze jednostek
uwzględniono wysokość przyznanych środków z budżetu państwa, zakres planowanych zadań
oraz występujące problemy związane z ich realizacją. Wykaz skontrolowanych podmiotów
zamieszczono w Załączniku nr 1 do informacji.
Podstawa prawna kontroli
Podstawą prowadzenia badań kontrolnych był art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli2. Kontrolę przeprowadzono pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności3.
Czas i okres objęty kontrolą
Kontrola trwała od 23 czerwca 2016 r. do 19 października 2016 r. Badaniami objęto okres 2014–2016
(do końca września 2016 r.) oraz stan faktyczny w okresie wcześniejszym, jeżeli miał on bezpośredni
związek z realizacją zadań w ramach Programu integracji.

1
2
3

Gminy: Krościenko nad Dunajcem, Limanowa, Łącko, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Szaflary oraz gmina miejska Limanowa.
Dz. U. z 2017 r. poz. 524.
Art. 5 ust. 2 ustawy o NIK.
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PODSUMOWANIE W YNIKÓW KON TROLI
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności i jej uzasadnienie
W ocenie NIK, pomimo iż wydatkowanie środków publicznych w ramach Programu integracji
odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, to działania podejmowane na rzecz
społeczności romskiej przez skontrolowane gminy nie były w pełni skuteczne. W szczególności
w dziedzinie Edukacja wciąż nie osiągnięto widocznej poprawy wyników w nauce dzieci
romskich, a w dziedzinach Zdrowie oraz Praca działania podejmowane były w kontrolowanych
gminach sporadycznie i nie przyniosły istotnych efektów. Żadna z poddanych kontroli
jednostek nie stworzyła Lokalnego programu integracji społecznej Romów, który w myśl
przyjętych założeń w Programie integracji powinien stanowić podstawowy zakres wsparcia
i zawierać ofertę długofalowej, intensywnej i kompleksowej pomocy, dostosowanej
do potrzeb konkretnych rodzin romskich zamieszkujących teren gminy. Tym samym
dotychczasowe działania i ich efekty nie sprzyjają wypracowaniu mechanizmów, które
pozwoliłyby na oczekiwaną w Programie integracji zmianę zachowań i postaw tej społeczności
w bliskiej perspektywie czasowej.
Ponadto z ustaleń kontroli wynika, że niektóre gminy stosowały praktykę realizacji zadań
dotyczących poprawy warunków mieszkaniowych rodzin romskich poprzez zakup dla nich
nieruchomości poza swoim terytorium. W ocenie NIK taka praktyka nie służy idei integracji,
a także zasadom realizacji obowiązków gminy wobec członków jej wspólnoty wynikającym
z ustawy o samorządzie gminnym4, stwarzając dodatkowo ryzyko wystąpienia konfliktów
oraz utraty dotychczas osiągniętych efektów.
2.1.1. W latach 2014–2016 na zadania w ramach Programu integracji skontrolowane gminy
wydatkowały lub planowały wykorzystać środki publiczne w łącznej wysokości 4 mln zł5,
w tym 3,4 mln zł stanowiły dotacje z budżetu państwa. Jednostki te nie wykorzystały jednak
w pełni możliwości w zakresie integracji społeczności romskiej dostępnych w Programie
integracji. Żadna ze skontrolowanych gmin nie opracowała Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, przez co zadania przez nie realizowane miały charakter pomocy
doraźnej, ponieważ często dotyczyły jednej lub dwóch z czterech dziedzin6 przewidzianych
w Programie integracji i nie zostały zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Ponadto
spośród zadań realizowanych przez gminy w okresie objętym kontrolą zdecydowana
większość dotyczyła Edukacji i Mieszkalnictwa, natomiast zadania w pozostałych dwóch
dziedzinach, tj. Praca i Zdrowie podejmowane były znacznie rzadziej.
[str. 18]
2.1.2. W ramach dziedziny Edukacja skontrolowane gminy realizowały 71 zadań, pozyskując
na ten cel 653,1 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Środki te przeznaczono głównie na zakup
538 wyprawek szkolnych dla uczniów romskich oraz objęcie ich ubezpieczeniami NW,
zorganizowanie wycieczek i wyjazdów integracyjnych, a także zajęć dodatkowych
(np. z tańców romskich). Efektem tych zadań była przede wszystkim poprawa statusu
materialnego uczniów romskich i wyeliminowanie różnic w tym zakresie w porównaniu
do pozostałych uczniów. Pomimo dużej liczby tych zadań i ich zróżnicowanego zakresu

4

5

6

8

Zob.: art. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.)
oraz art. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, ze zm.).
Dla lat 2014–2015 do kalkulacji przyjęto kwoty wydatków faktycznie zrealizowanych, natomiast dla 2016 r. – w przypadku
zadań niezakończonych – przyjęto do obliczeń kwoty planowane (z uwagi na niezakończenie roku budżetowego).
Edukacja, Mieszkalnictwo, Praca, Zdrowie.

P O D S U M O WA N I E W Y N I KÓ W KO N T R O L I

w dalszym ciągu niska średnia ocen i frekwencja uczniów romskich (zwłaszcza
w gimnazjach) wskazują na brak poprawy sytuacji w tym aspekcie. Zdaniem NIK niezwykle
istotnym czynnikiem poprawy tego stanu rzeczy będzie zwiększenie uczestnictwa
dzieci romskich w edukacji przedszkolnej, a także objęcie działaniami edukacyjnymi
dorosłych Romów.
[str. 20–22]
2.1.3. W okresie objętym kontrolą gminy przyjęły do realizacji 12 zadań z dziedziny Mieszkalnictwo,
na które uzyskały 2,6 mln zł dotacji z budżetu państwa. Planowano nimi objąć 178 osób
ze społeczności romskiej, tj. 23% populacji zamieszkującej na obszarze skontrolowanych
jednostek. Największe środki przewidziano na zakup lub budowę budynków mieszkalnych,
a następnie na remont lub adaptację wykorzystywanych nieruchomości. Zakończone
i rozliczone projekty z tego zakresu przyczyniły się do poprawy sytuacji bytowej
rodzin romskich.
[str. 20, 26]
2.1.4. Kontrola realizacji zadań z dziedziny Mieszkalnictwo wykazała jednak, że niektóre gminy
realizowały lub planowały realizację zadań z tego zakresu poprzez zakup nieruchomości
dla społeczności romskiej na obszarze innych gmin 7. Wprawdzie zakup taki odbył się
z zachowaniem wymogów prawa i po uzyskaniu akceptacji Romów, ale nie podjęto w tych
przypadkach żadnych prób rozmów (negocjacji) z władzami gmin, na terenie których
nabyto nieruchomości, chociaż musiałyby przejąć one de facto dalsze wykonywanie zadań
z zakresu Programu integracji, a także innych obowiązków wobec społeczności romskiej
jako ich mieszkańców. W ocenie NIK wykonywanie zadań w taki sposób należy uznać
za niewłaściwą praktykę, zagrażającą realizacji celów Programu integracji. Działania te stoją
także w sprzeczności z ideą samorządu gminnego, który obejmuje wspólnotę samorządową
oraz odpowiednie terytorium. Z kolei wspólnotę samorządową tworzą z mocy prawa
mieszkańcy gminy. Podkreślić należy, że w momencie zamieszkania na terenie innej gminy
osoby ze społeczności romskiej stają się członkami nowej wspólnoty samorządowej,
a tym samym podmiot, który dotychczas realizował założenia Programu integracji z dziedziny
Mieszkalnictwo traci możliwość realizacji zadań na rzecz tej społeczności w pozostałych
obszarach wskazanych w tym Programie. Z kolei gmina, która dotychczas mogła nie mieć
styczności ze społecznością romską, jest zobligowana do przejęcia obowiązków wobec
tej społeczności w takim samym zakresie jak dla pozostałych mieszkańców, a w szczególności
dotyczy to edukacji, zdrowia, czy opieki społecznej. Taka sytuacja stwarza ryzyko utraty
dotychczas osiągniętych efektów i wypracowanych pozytywnych rozwiązań wynikających
z wcześniej realizowanych zadań przez daną gminę na rzecz społeczności romskiej.
W przypadku zakupu przez miasto Limanowa nieruchomości w gminie Czchów zostało
to oprotestowane przez władze Czchowa i społeczność lokalną, a do chwili obecnej
trwa spór w tej sprawie, w który zaangażowane są liczne instytucje i organy państwowe.
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W ramach Programu integracji miasto Limanowa w 2015 r. dokonało dla rodzin romskich zakupu dwóch nieruchomości
położonych na terenie innych gmin, tj. zakupiono jedną nieruchomość zlokalizowaną w Czchowie, gm. Czchów
(przeznaczoną dla 19 osób) oraz drugą w Marcinkowicach, gm. Chełmiec (dla 21 osób). Ponadto na 2016 r. planowany
był zakup kolejnych trzech nieruchomości dla społeczności romskiej (35 osób) poza obszarem gminy. Z kolei gmina Łącko
planowała wykorzystać 900 tys. zł dotacji z budżetu państwa na zakup pięciu lokali mieszkalnych poza swoim terenem
w celu poprawy warunków mieszkaniowych dla 19 osób ze społeczności romskiej. Z uwagi na konflikt jaki wywołał
sposób realizacji zadań z tego zakresu przez miasto Limanowa, gmina Łącko wstrzymała się z realizacją zaplanowanych
inwestycji. Przypadki takie miały również miejsce w jednostkach nieobjętych kontrolą NIK, tj. w gminie Zator, która nabyła
nieruchomość w mieście Oświęcim oraz w gminie Chełmiec, która zakupiła nieruchomość na terenie miasta Nowy Sącz.
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Skutkowało to niezasiedleniem tej nieruchomości oraz nierozliczeniem dotacji otrzymanej
w 2015 r. na ten cel (174,9 tys. zł), a także wstrzymało realizację trzech dalszych inwestycji
miasta Limanowa zaplanowanych na 2016 r. (na które przyznano dotację w wysokości
600,0 tys. zł). Ze względu na ten konflikt gmina Łącko również nie przystąpiła do realizacji
inwestycji (dotacja 900,0 tys. zł) zaplanowanych na 2016 r.
[str. 28]
2.1.5. W dziedzinie Praca, na realizację czterech zadań pozyskano dotacje w łącznej wysokości
129,0 tys. zł. Realizacja tych zadań nie miała jednak istotnego wpływu na poprawę sytuacji
Romów na rynku pracy, gdyż objęto nimi wyłącznie 21 osób (przy 217 bezrobotnych),
a oferowane możliwości zatrudnienia miały charakter incydentalny i dotyczyły głównie
prac czasowych. Niewielką skalę realizowanych zadań z tego zakresu uzasadniano
przede wszystkim niewystarczającymi umiejętnościami do wykonywania określonych prac,
ale także w przypadku części społeczności romskiej brakiem chęci do podjęcia stałej pracy
lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.
[str. 35]
2.1.6. Tylko dwie jednostki realizowały zadania z dziedziny Zdrowie, na które w 2016 r. zaplanowano
środki w wysokości 42,6 tys. zł. W ich wyniku w gminie Łącko w I półroczu 2016 r. opieką
pielęgniarki środowiskowej objęto ok. 60 z 192 osób ze społeczności romskiej. Natomiast
miasto Limanowa w 2016 r. zatrudniło psychologa i pielęgniarkę, których zadaniem
było udzielanie indywidualnego wsparcia m.in. osobom ze społeczności romskiej.
Jako powody niewielkiej skali działań w tym zakresie kontrolowane podmioty wskazywały
brak zainteresowania takimi formami opieki przez społeczność romską oraz możliwość
dostępu do świadczeń powszechnej opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych.
[str. 35]
2.1.7. W większości skontrolowanych gmin, placówki edukacyjne zatrudniały asystentów
edukacji romskiej, a ponadto organizowały zajęcia dodatkowe dla uczniów romskich.
Zadania te finansowane były ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej,
uwzględniającej liczbę uczniów pochodzenia romskiego (w latach 2014–2016 dochody
skontrolowanych gmin z tego tytułu wyniosły 3,8 mln zł). W przypadku jednej jednostki
(gmina Łącko) stwierdzono, że nie zapewniła ona wystarczającego nadzoru nad działalnością
placówek oświatowych w zakresie podejmowania przez nie działań zmierzających
do wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów romskich oraz w zakresie
wprowadzania do SIO danych o liczbie tych uczniów, przez co dochody tej jednostki
zaniżono o 191 tys. zł.
[str. 17]
2.1.8. 
O prócz wskazanych powyżej środków z Programu integracji, czy też pochodzących
ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, na zabezpieczenie podstawowych
potrzeb rodzin romskich skontrolowane gminy w okresie 2014–2016 (I półrocze)
wydatkowały nieco ponad 6 mln zł, przede wszystkim z tytułu wypłaty świadczeń z pomocy
społecznej i świadczeń rodzinnych.
[str. 17]
2.1.9. 
S kontrolowane gminy posiadały na ogół dobre rozeznanie najistotniejszych potrzeb
społeczności romskiej zamieszkującej na ich terenie. Informacje w tym zakresie pochodziły
głównie z ośrodków pomocy społecznej, placówek oświatowych, od asystentów edukacji
romskiej oraz wynikały ze spotkań z przedstawicielami społeczności romskiej, czy wniosków
kierowanych przez Romów do gmin. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła jednak uwagę
pięciu jednostkom, że zadań na rzecz społeczności romskiej nie przypisano żadnym
komórkom/jednostkom organizacyjnym gminy oraz właściwym pracownikom. Każda/każdy
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z nich realizował zadania na rzecz całej społeczności lokalnej według swojej właściwości
rzeczowej (merytorycznej). Zdaniem NIK przypisanie zadań na rzecz społeczności romskiej
poszczególnym komórkom/jednostkom i osobom ma istotne znaczenie dla właściwego
rozpoznania potrzeb w tym zakresie, zaplanowania odpowiednich działań na terenie gminy
i mogłoby wpłynąć na poprawę koordynacji zadań realizowanych w ramach Programu
integracji, jak i poza nim.
[str. 15]

2.2 Uwagi i wnioski
Program integracji miał z założenia stanowić pomoc państwa polskiego dla gmin, które podejmują
działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej, która na gruncie tego Programu
rozumiana jest jako proces niezbędnych zmian, zmierzających do nabycia umiejętności korzystania
przez tę społeczność z dostępu do istniejących praw, usług i możliwości sprawnego funkcjonowania
we współczesnym społeczeństwie. Zdaniem NIK Program integracji w swojej obecnej formie stanowi
raczej kolejny element pomocy socjalnej i materialnej dla społeczności romskiej, utwierdzając
członków tej społeczności w postawach roszczeniowych, zamiast skłaniać Romów do większej
aktywności w poszczególnych dziedzinach życia społecznego. Romowie chętnie zgadzają
się na objęcie ich projektami, które zapewniają bezpośrednie korzyści materialne8, natomiast
na ogół nie są zainteresowani zadaniami wymagającymi ich zaangażowania9. Taka forma realizacji
Programu integracji może zatem nie gwarantować osiągnięcia jego podstawowych założeń.
Może również dodatkowo pogłębić niechęć do społeczności romskiej z uwagi na zapewnienie
jej form pomocy niedostępnych dla pozostałych członków społeczności lokalnej.
Doświadczenia z realizacji poprzednich programów kierowanych do społeczności romskiej wskazały,
że mocno powiązane są ze sobą takie zagadnienia jak: wykształcenie, odnalezienie się na rynku pracy,
sytuacja bytowa i sytuacja zdrowotna tej społeczności. Dlatego w obecnym Programie integracji
za priorytetowe uznano kompleksowe, nie zawężające się do jednej dziedziny podejście
do problemów danej, lokalnej społeczności romskiej, co miało zapewnić kreowanie działań
długofalowych w formie systemowych programów wsparcia rodziny, grupy, a w efekcie – romskiej
mniejszości etnicznej w Polsce. Tylko tak sformułowane działania i projekty zostały uznane
w Programie integracji jako mające szanse być skuteczne. Tymczasem ustalenia kontroli wykazały,
że żadna z gmin nie stworzyła lokalnych systemów wsparcia, o których mowa w Programie integracji
(tzw. Lokalnych programów integracji społecznej Romów), a ich działania skoncentrowane były
na projektach o charakterze doraźnym. Świadczyło to również o braku całościowej i długofalowej
strategii, co w efekcie osłabia efekty poszczególnych działań. Stąd też konieczne jest pełne wdrożenie
realizacji założeń Programu integracji i nakierowanie działań na kompleksowe rozwiązania
zwłaszcza, że do zakończenia jego realizacji pozostało tylko cztery lata, a lokalne programy,
co do założeń powinny obejmować minimum 3 lata.
Zdaniem NIK, aby Program integracji realizowany był skutecznie i prowadził do osiągnięcia
założonych celów, należy przyjąć rozwiązania na rzecz większego zaangażowania Romów
w realizację poszczególnych zadań. W dziedzinie Edukacja przykładem mogłoby być powiązanie
możliwości uzyskania wyprawek szkolnych dla uczniów romskich z jednoczesnym wyrażeniem zgody
8

9

Dotyczyło to zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów romskich; ufundowania im wycieczek, wyjazdów rekreacyjnych,
zajęć sportowych; sfinansowania zakupu lub remontu lokali mieszkalnych.
Takimi jak: udział dzieci – uczniów w zajęciach dodatkowych, uczestnictwo w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
czy podjęcie stałej pracy.
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przez rodziców tych uczniów na udział w zajęciach dodatkowych w przypadku trudności
edukacyjnych lub konieczność zwrotu środków publicznych wydatkowanych na zakup tych
wyprawek w sytuacji, gdy dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego. Innym sposobem
zwiększenia aktywności mogłyby być zapewnienie rodzinom romskim możliwości poprawy
sytuacji mieszkaniowej pod warunkiem uczestnictwa przez nich w działaniach zwiększających
szansę powodzenia na rynku pracy (np. kursy i szkolenia zawodowe, kursy języka polskiego),
tak aby w przyszłości rodziny te miały możliwość samodzielnego opłacenia wszystkich kosztów
utrzymania zajmowanych lokali mieszkalnych10.
Także praktyka realizacji Programu integracji, polegająca na zakupie nieruchomości dla społeczności
romskiej poza obszarem danej gminy, budzi istotne wątpliwości. Przede wszystkim zwrócić tu należy
uwagę na ryzyko wystąpienia negatywnych skutków takiego działania, sprzecznych z ideą integracji.
Brak porozumienia w tym zakresie pomiędzy gminami, lokalne konflikty, czy wprost niechęć
wobec takich rozwiązań, to istotne przeszkody dla zrealizowania tych zadań. Zdaniem NIK należy
przyjąć rozwiązania prawne minimalizujące wystąpienie opisanych negatywnych skutków takich
działań lub całkowicie eliminujące możliwość ich podejmowania w ramach Programu integracji.
Wciąż nierozwiązanym problemem pozostają samowole budowalne występujące w niektórych
osiedlach romskich i niewystarczające działania organów nadzoru budowalnego w celu
wyeliminowania tych sytuacji. Na negatywne skutki tego zjawiska Izba zwracała uwagę w informacji
o wynikach kontroli dotyczącej skuteczności egzekucji przez organy nadzoru budowlanego (K/11/007),
wskazując w szczególności, że nieefektywne egzekwowanie nakazów organów administracji
publicznej może również niekorzystnie oddziaływać na respektowanie prawa przez obywateli
oraz bezpieczeństwo całego procesu budowlanego i użytkowników obiektów budowlanych11.
Biorąc pod uwagę wyniki kontroli, NIK wnioskuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o podjęcie działań w celu:
1) doprecyzowania zapisów Programu integracji w sposób zapewniający, że Lokalne programy
integracji Romów będą wykorzystywane jako podstawowy instrument (mechanizm) wsparcia
udzielanego przez gminy na rzecz społeczności romskiej;
2) określenia jako jednego z obligatoryjnych elementów Lokalnych programów integracji Romów
konieczności przypisania realizowanych zadań na rzecz społeczności romskiej odpowiednim
komórkom/jednostkom organizacyjnym gmin;
3) zamieszczenia w Programie integracji zapisów przesądzających o możliwości realizacji zadań
z dziedziny Mieszkalnictwo poprzez zakup nieruchomości na terenie innej jednostki samorządu
terytorialnego, a przy dopuszczeniu takiej możliwości, określenie szczegółowych warunków
takiego działania;
4) stworzenia w Programie integracji rozwiązań zwiększających zaangażowanie Romów w realizację
zadań wykonywanych w ramach tego Programu oraz zintensyfikowanie zadań dotyczących
edukacji przedszkolnej i działań edukacyjnych skierowanych do dorosłych Romów;
5) podjęcia działań nadzorczych zmierzających do skutecznego wyeliminowania samowoli
budowalnych występujących w osiedlach romskich w Małopolsce.
10

11

12

Kontrola wykazała, że niektóre gminy ponosiły na rzecz społeczności romskiej wydatki z własnych środków m.in. z tytułu:
napraw i remontów lokali mieszkalnych, wywozu odpadów lub zużycia wody.
Informacja NIK o wynikach kontroli Wykonania wniosków pokontrolnych przez adresatów wystąpień skierowanych
po kontroli nr I/08/003 – Skuteczność stosowania środków egzekucyjnych przez powiatowych inspektorów nadzoru
budowlanego w latach 2006–2007 (Nr ewid. 20/2012/K11007/LKR), opublikowana w czerwcu 2012 r.
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3.1 Charakterystyka obszaru objętego kontrolą
Mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące terytorium kraju mają zagwarantowaną ochronę
prawną wynikająca zarówno z prawa krajowego, jaki i umów międzynarodowych. Podstawowe
prawa i wolności mniejszości narodowych i etnicznych reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.12. Natomiast zasadniczym aktem prawa krajowego odnoszącym się
do zagadnień objętych niniejszą kontrolą jest ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym13, która nakłada na organy władzy publicznej
obowiązek podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania działalności zmierzającej
do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, a także integracji obywatelskiej
i społecznej mniejszości. Niektóre kwestie dotyczące spraw mniejszości narodowych i etnicznych,
w tym społeczności romskiej uregulowane zostały również w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 14, ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty 15, ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 16
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw. Z kolei ramy prawne i organizacyjne
dla podejmowania konkretnych działań pomocowych na rzecz społeczności romskiej wyznacza
Program integracji, ustanowiony w dniu 7 października 2014 r. przez Radę Ministrów na mocy
uchwały nr 202/2014. Głównym celem tego Programu jest zwiększenie integracji społeczności
romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech
dziedzinach: Edukacja, Mieszkalnictwo, Praca, Zdrowie. Szczegółową charakterystykę stanu prawnego
w zakresie kontrolowanych zagadnień zawiera Załącznik nr 2 do informacji.
Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (2011 r.) do romskiej
mniejszości etnicznej należało 16 725 obywateli polskich, z czego z województwie małopolskim
zamieszkiwało 10,4% z nich (1 735 osób). Romowie należą do pięciu grup: Polska Roma, Romów
Karpackich nazywanych także Bergitka Roma lub Romami Górskimi oraz Kełderaszy i Lowarów,
a także mało licznej w Polsce grupy Sinti. Grupy te różnią się wzajemnie pod względem kulturowym,
społecznym i ekonomicznym17.
W Programie integracji wskazano m.in., że w porównaniu z innymi mniejszościami, społeczność
romska jest jedyną mniejszością zagrożoną wykluczeniem społecznym. Wynika to przede wszystkim
z niskiego poziomu wykształcenia tej grupy, co bezpośrednio wpływa na brak kwalifikacji
pożądanych na rynku pracy, a tym samym na sytuację bytową i zdrowotną Romów. Niski poziom
wykształcenia wśród Romów, utrudniający wejście na rynek pracy i wynikający z niego brak
lub minimalna samodzielność ekonomiczna, jest przyczyną niechęci do tej grupy ze strony
pozostałej części społeczeństwa i stanowi podłoże przejawów dyskryminacji tej mniejszości.
Jako podstawowy warunek zmiany tej sytuacji wskazano podniesienie poziomu wykształcenia
Romów, umożliwiające wejście Romów na rynek pracy. Bez wzmocnienia tych dwu czynników:
podniesienia poziomu edukacji oraz ułatwienia podjęcia pracy wszelkie inne działania towarzyszące
12
13
14
15
16

17

Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 573, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm.
Opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na Portalu o mniejszościach narodowych i etnicznych (zakładka:
Mniejszości → Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce).
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będą miały niską efektywność. Brak edukacji szkolnej oraz pracy przekłada się na złą sytuację
mieszkaniową tej grupy – degradację lokali mieszkalnych, ich postępujące zagęszczenie,
pogarszający się stan sanitarny mieszkań i lokowanie skupisk romskich w ubogich dzielnicach.
Ta sytuacja odbija się na sytuacji zdrowotnej Romów, będąc przyczyną krótszej średniej długości
życia, chorób przewlekłych i obniżającej się odporności, na którą nie pozostaje bez wpływu
endogamiczność tej populacji. Jednocześnie postępuje zwiększenie uzależnienia od środków
odurzających, co jest zjawiskiem stosunkowo nowym w części tej społeczności, świadczącym
o rozkładzie dotychczasowych norm kulturowych.
W Programie integracji dokonano identyfikacji obszarów o największej liczebności populacji
romskiej w niekorzystnej sytuacji. Za przyczynę złej sytuacji uznano niski poziom wykształcenia,
co w konsekwencji generuje problemy na rynku pracy oraz złą sytuację mieszkaniową. Dlatego też
za podstawowy cel Programu integracji przyjęto zwiększenie integracji mniejszości romskiej
w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach,
tj. Edukacja, Mieszkalnictwo, Praca oraz Zdrowie. Natomiast jako podstawowy zakres wsparcia
w ramach Programu integracji wskazano tworzenie – na poziomie gminy lub powiatu – lokalnych
systemów wsparcia (tzw. Lokalnych programów integracji społecznej Romów) przyjmujących formę
wieloletniego projektu (minimum trzy lata), które oferują całościową i dostosowaną do potrzeb
konkretnych rodzin romskich ofertę usług na kolejne lata.
Ze zgromadzonych na potrzeby Programu integracji danych wynika, że średni odsetek dzieci
romskich kierowanych do szkół specjalnych wynosi na obszarze kraju 17%. Dane te stanowiły
m.in. podstawę do określenia w Programie integracji obszarów o największej populacji romskiej
pozostającej w niekorzystnej sytuacji, w których istnieje konieczność podjęcia intensywnych
działań. Wśród 87 gmin zamieszkiwanych przez mniejszość romską 52 gminy uznano za wymagające
intensywnych działań, w tym najwięcej znajduje się województwie małopolskim (18 gmin, tj. 20,7%)
i województwie śląskim (10 gmin, tj. 11,5%).
Według decyzji ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych dla województwa małopolskiego zaplanowano w ramach Programu integracji dotacje
na 2015 r. w wysokości 3 241,1 tys. zł i na 2016 r. w wysokości 4 221,8 tys. zł, w tym dotacje dla jst
stanowiły odpowiednio 1 787,5 tys. zł (55,2%) i 3 673,0 tys. zł (87,0%).
W 2014 r. NIK skontrolowała działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości
romskiej w Polsce (P/14/119), w tym również realizację zadań w ramach Programu na rzecz
społeczności romskiej (kontrolą objęto lata 2012–2014)18. W informacji o wynikach tej kontroli19
wskazano, m.in., że mniejszości romskiej zostały stworzone warunki umożliwiające zachowanie
tożsamości etnicznej, obyczajów, tradycji i kultury, zapewniono jej prawo do edukacji, opieki
zdrowotnej i uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności, a organy administracji publicznej
odpowiedzialne za sprawy mniejszości romskiej prawidłowo realizowały swoje ustawowe zadania.
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19
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Na obszarze województwa małopolskiego kontroli poddano działania dwóch jednostek administracji publicznej,
tj. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ocena pozytywna) oraz Urzędu Miasta w Wadowicach (również
ocena pozytywna).
Informacja NIK o wynikach kontroli: Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce
(Nr ewid. 48/2015/P/14/119/LWR), opublikowana w październiku 2015 r.
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19 Informacja NIK o wynikach kontroli: Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce
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określenia najpilniejszych potrzeb lub na etapie przygotowania wniosków o udzielenie
ewid. 48/2015/P/14/119/LWR), opublikowana w październiku 2015 r.
dotacji w ramach Programu integracji. Wreszcie sami Romowie w niektórych przypadkach zgłaszali
11
potrzeby do władz gminnych.
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Pracownicy skontrolowanych urzędów gmin lub jednostek organizacyjnych podległych tym gminom,
odpowiedzialni za realizację zadań na rzecz społeczności romskiej, uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w zakresie zasad i procedur
obowiązujących przy realizacji Programu integracji. Dodatkowo niektórzy z tych pracowników
uczestniczyli w szkoleniach dotyczących historii i tradycji społeczności romskiej, a także sposobu
współpracy z tą społecznością. Przykładowo pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku wziął
udział w szkoleniach: Obustronna współpraca podstawą asymilacji małopolskich Romów, Zrozumieć
romskie życie – historia, kultura i tradycja, Zarządzanie wielokulturowością.
NIK zwróciła jednak uwagę pięciu z siedmiu skontrolowanym podmiotom na nieprzypisanie żadnym
komórkom lub jednostkom organizacyjnym gminy zadań realizowanych na rzecz społeczności
romskiej, a także niewskazanie takich zadań w zakresach czynności odpowiednich pracowników.
Tłumaczono to tym, że gmina ma obowiązek podejmowania działań na rzecz wszystkich swoich
mieszkańców, w tym również ze społeczności romskiej i w zależności od tego, jakiej kwestii dotyczy
sprawa, jest ona prowadzona przez wydziały merytoryczne Urzędu lub zewnętrzne jednostki
organizacyjne. Ponadto wskazywano, że dzielenie społeczności gminy na romską i nieromską
jest sprzeczne z zasadami dobrego współżycia społecznego. Podkreślić należy, że kompetencje
w powyższym zakresie były na ogół rozproszone pomiędzy różne komórki organizacyjne gminy,
a także należały do zewnętrznych jednostek organizacyjnych gmin (np. ośrodków pomocy
społecznej, placówek edukacyjnych, ośrodków kultury, zakładów gospodarki komunalnej).
Tylko gmina Krościenko nad Dunajcem posiadała uregulowania w tym zakresie, a gmina Limanowa
dokonała przypisania powyższych zadań w trakcie kontroli NIK. Zdaniem NIK skala realizowanych
na rzecz społeczności romskiej zadań m.in. z zakresu pomocy społecznej, edukacji, mieszkalnictwa,
zatrudnienia i integracji uzasadnia potrzebę wskazania komórki lub komórek organizacyjnych
odpowiedzialnych za ich realizację. Ma to szczególne znaczenie dla właściwej koordynacji
poszczególnych działań na terenie gminy w tym zakresie oraz właściwego rozeznania potrzeb
i zaplanowania zadań realizowanych w ramach Programu integracji, jak i poza nim.
Oprócz potrzeb społeczności romskiej w dziedzinach wyszczególnionych w Programie integracji
zidentyfikowano również inne problemy lokalne związane z funkcjonowaniem tej społeczności, tj.:
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yy Na terenie gminy Limanowa istnieje konflikt pomiędzy społecznością romską zamieszkałą na osiedlu
we wsi Koszary a społecznością lokalną, którego podłożem są przede wszystkim: nieprzestrzeganie przez
społeczność romską ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego (spalanie toksycznych odpadów,
m.in. elektrycznych i elektronicznych, części samochodowych), niewielka aktywność zawodowa tej społeczności,
samowole budowlane, a także przeświadczenie społeczności lokalnej o uprzywilejowaniu społeczności
romskiej, która otrzymuje środki finansowe na zadania, na które nie otrzymują inni mieszkańcy.
yy W gminie Łącko problemy dotyczyły głównie: samowoli budowalnych na osiedlu romskim w Maszkowicach,
zaśmiecania terenu wokół tego osiedla i spalania przez społeczność romską śmieci oraz zebranego sprzętu AGD
i RTV, w wyniku czego powstają trujące substancje, nagminnego wycinania i kradzieży drzewa w sąsiadujących
z osiedlem romskim lasach, a także niszczenia i kradzieży plonów w gospodarstwach rolnych, żebrania,
zaczepiania i wchodzenia w konflikty międzysąsiedzkie.
yy W gminie Ochotnica Dolna wystąpił problem spalania śmieci na osiedlu romskim, a w celu eliminacji
tego procederu, na elewacjach wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zamontowano sześć kamer
monitoringu wizyjnego, przy czym z jednej kamery zlecono monitoring całodobowy. Ponadto w wyjaśnieniach
złożonych w toku kontroli wójt gminy wskazał, że mieszkańcy w nieformalnych rozmowach zwracają uwagę
na niewspółmierną skalę pomocy udzieloną Romom w zakresie edukacji i mieszkalnictwa w porównaniu
do pozostałych mieszkańców gminy.
yy W mieście Limanowa nierozwiązana kwestia dotycząca sposobu realizacji zadań z dziedziny Mieszkalnictwo
stała się powodem wzrastającego napięcia pomiędzy rodzinami romskimi oczekującymi na pomoc w poprawie
swoich warunków mieszkaniowych.
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3.2.2. Pomoc na rzecz społeczności romskiej dostępna poza Programem integracji
W większości skontrolowanych gmin, placówki edukacyjne zatrudniały asystentów edukacji
romskiej, a ponadto organizowały zajęcia dodatkowe dla uczniów romskich. Zadania te
finansowane były ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględniającej
liczbę uczniów pochodzenia romskiego. W latach 2014–2016 objęte kontrolą gminy uzyskały
dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 3 787,3 tys. zł. W przypadku jednej jednostki
(gmina Łącko) stwierdzono, że nie zapewniła ona wystarczającego nadzoru nad działalnością
placówek oświatowych w zakresie podejmowania przez nie działań zmierzających
do wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów romskich oraz w zakresie
wprowadzania do SIO danych o liczbie tych uczniów, przez co dochody tej jednostki zaniżono
o 191 tys. zł. Oprócz środków z Programu integracji, czy też pochodzących ze zwiększonej
części o światowej subwencji ogólnej, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin
romskich skontrolowane gminy w okresie 2014–2016 (I półrocze) wydatkowały 6 023,2 tys. zł,
przede wszystkim z tytułu wypłaty świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
Dla osiągnięcia celów zaplanowanych w ramach Programu integracji istotne są również
inne działania podejmowane poza nim. Na pewno ważnym instrumentem pozwalającym
na wyrównanie szans edukacyjnych jest możliwość pozyskania zwiększonej części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu kształcenia uczniów romskich. W latach 2014–2016 objęte kontrolą
gminy uzyskały dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 3 787,3 tys. zł (szczegółowe dane
przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji). Środki te przeznaczono na zatrudnienie
asystentów edukacji romskiej w placówkach oświatowych kształcących uczniów romskich20
oraz organizację zajęć dodatkowych dla tych uczniów.
Jedna ze skontrolowanych jednostek (gmina Łącko) nie zapewniła wystarczającego nadzoru
nad działalnością placówek oświatowych w zakresie podejmowania przez nie działań zmierzających
do wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów romskich oraz w zakresie
wprowadzania do SIO danych o liczbie tych uczniów. Na terenie tej gminy stwierdzono przypadki
niepodejmowania przez dyrektorów szkół działań (lub podejmowania ich zbyt późno) w stosunku
do rodziców/prawnych opiekunów uczniów, którzy nie realizowali obowiązku szkolnego21. Ponadto
dyrektorzy w celu wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego swoje działania kończyli
na przekazaniu wójtowi wniosku o wszczęcie egzekucji i nie podejmowali innych prawnych
kroków zmierzających do przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego22. Kontrola wykazała też,
że dyrektor gimnazjum w Łącku nie wprowadził do SIO informacji o liczbie uczniów romskich,
jako uczniów mniejszości etnicznych. Dane te stanowiły podstawę do obliczenia należnych
20

21

22

Tylko w gminie Krościenko nad Dunajcem nie zatrudniono asystenta edukacji romskiej z powodu braku osoby posiadającej
odpowiednie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Niemniej jednak w szkole podstawowej na terenie tej gminy zatrudniona
była (na podstawie umowy zlecenia) osoba ze społeczności romskiej, do zadań której należało: przyprowadzanie dzieci
i uczniów romskich do szkoły, kontrola ich zachowania podczas dwudziestominutowej przerwy, odprowadzanie dzieci
i uczniów po zajęciach oraz kontrola frekwencji i kontakt z wychowawcami uczniów.
Katalog działań w takich przypadkach obejmował kolejno: wysłanie zawiadomienia do rodziców/opiekunów prawnych
o niespełnianiu obowiązku szkolnego, wysłanie upomnienia, złożenie wniosku do urzędu gminy o wszczęcie egzekucji
administracyjnej, wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, wystawienie i przekazanie do organu
egzekucyjnego tytułu wykonawczego, złożenie wniosku do właściwego sądu rodzinnego nieletnich o wgląd w sytuację
rodzinną małoletniego i podjęcie stosownych działań lub zgłoszenie sprawy na Policję.
W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 obowiązku szkolnego nie realizowało (100% absencji) w szkole
podstawowej łącznie 15 uczniów romskich, a w gimnazjum ośmioro uczniów romskich.
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dochodów gminy z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej. W okresie objętym
kontrolą dyrektor tego gimnazjum nie wykazał w SIO łącznie 22 uczniów mniejszości romskiej,
w wyniku czego za lata 2014–2016 Gmina nie uzyskała dochodów z tytułu zwiększonej części
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 191,0 tys. zł.
Oprócz zadań realizowanych wyłącznie na rzecz społeczności w ramach Programu integracji
niemniej istotnym aspektem były pozostałe działania pomocowe dostępne dla wszystkich
obywateli polskich, w tym społeczności romskiej. W latach 2014–2016 Romowie w szerokim
zakresie korzystali ze świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych23. Przykładowo
w gminach Łącko 24 i Ochotnica Dolna tego rodzaju pomocą objęte były wszystkie osoby
ze społeczności romskiej zamieszkujące na tym terenie, a w gminie Limanowa świadczeń takich
udzielono na rzecz 100 ze 113 osób z tej społeczności. Ponadto niektóre z kontrolowanych
gmin ponosiły na rzecz tej społeczności również inne wydatki, np. z tytułu napraw i remontów
w lokalach zamieszkiwanych przez rodziny romskie lub za wywóz odpadów, zużycie wody,
przegląd kominów. Łącznie wydatki – poza Programem integracji – poniesione przez
skontrolowane gminy w latach 2014–2016 (I półrocze) na rzecz społeczności romskiej wyniosły
6 023,2 tys. zł, co przedstawiono na wykresie nr 2 oraz w załączniku nr 5 do informacji.
3.2.3. Wykonywanie zadań w ramach Programu integracji
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że podejmowane, w ramach Programu integracji, przez
skontrolowane gminy działania na rzecz społeczności romskiej nie były w pełni skuteczne.
Skontrolowane gminy nie wykorzystały wszystkich możliwości w zakresie integracji
społeczności romskiej dostępnych w Programie integracji. Żadna ze skontrolowanych gmin
nie opracowała Lokalnego programu integracji społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji, przez co zadania przez nie realizowane miały charakter pomocy
doraźnej, ponieważ często dotyczyły jednej lub dwóch z czterech dziedzin przewidzianych
w Programie integracji i nie zostały zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Ponadto
spośród zadań realizowanych przez gminy w okresie objętym kontrolą zdecydowana
większość dotyczyła Edukacji i Mieszkalnictwa, natomiast zadania w pozostałych dwóch
dziedzinach, tj. Praca i Zdrowie podejmowane były znacznie rzadziej.
Objęte kontrolą jst w latach 2014–2016 na zadania w ramach Programu integracji wydatkowały
lub planowały wykorzystać środki publiczne w łącznej wysokości 3 973,8 tys. zł, z czego 3 420,5 tys. zł
stanowiły dotacje z budżetu państwa, a 553,3 tys. zł środki własne. Wysokość tych wydatków
w poszczególnych okresach przedstawiono na wykresie nr 2 oraz w załączniku nr 5 do informacji.
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Były to przede wszystkim: zasiłki: stałe, okresowe, celowe (np. na pokrycie kosztów leczenia, zakup leków, opału, odzieży,
obuwia, żywności), rodzinne wraz z dodatkami, pielęgnacyjne, dla opiekuna, a ponadto jednorazowe zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie i wychowawcze, posiłki w szkole, dofinansowanie zakupu artykułów
edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, pomoc rzeczowa, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.
Według danych z ewidencji Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku, w 2015 r. z pomocy społecznej na terenie tej gminy
korzystały wszystkie 192 osoby ze społeczności romskiej (45 rodzin), co stanowiło prawie 10% wszystkich osób korzystających
z tej pomocy przy populacji romskiej stanowiącej zaledwie 1,2% ogólnej liczby mieszkańców gminy.

przewidzianych w Programie integracji i nie zostały zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Ponadto
spośród zadań realizowanych przez gminy w okresie objętym kontrolą zdecydowana większość dotyczyła
Edukacji i Mieszkalnictwa, natomiast zadania w pozostałych dwóch dziedzinach, tj. Praca i Zdrowie
podejmowane były znacznie rzadziej.
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Objęte kontrolą jst w latach 2014 – 2016 na zadania w ramach Programu
integracji
wykorzystać środki publiczne w łącznej wysokości 3 973,8 tys. zł, z czego 3 420,5 tys. zł stanowiły dotacje z
budżetu państwa, a 553,3 tys. zł środki własne. Wysokość tych wydatków w poszczególnych okresach
przedstawiono na wykresie nr 2 oraz w załączniku nr 5 do informacji.
Wykres nr 2
Wysokość wydatków w skontrolowanych gminach na zadania z Programu integracji oraz poza nim
Wykres nr 2: Wysokość wydatków w skontrolowanych gminach na zadania z Programu integracji oraz poza nim
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Lokalnego programu integracji społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu integracji. Wszystkie
Żadna ze skontrolowanych gmin nie opracowała Lokalnego programu integracji społecznej
Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu integracji. Wszystkie jednostki korzystały w ramach
14
Programu integracji z obszaru wsparcia II – Małe granty25, chociaż zgodnie z postanowieniami
tego Programu za podstawowy zakres pomocy uznano tworzenie lokalnych systemów
wsparcia, przyjmujących formę wieloletniego projektu, zawierającego całościową i dostosowaną
do potrzeb konkretnych rodzin romskich ofertę usług na kolejne lata26. Skutkiem tego zadania
realizowane przez podmioty objęte kontrolą miały charakter pomocy doraźnej, ponieważ często
dotyczyły jednej lub dwóch z czterech dziedzin przewidzianych w Programie integracji i nie zostały
zaplanowane w perspektywie wieloletniej. Podkreślić przy tym należy, że we wstępie Programu
integracji wskazano m.in., że doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów wskazują

25

26

Fundusz małych grantów umożliwia dofinansowanie działań pomocowych inicjowanych i realizowanych na szczeblu
lokalnym, jeśli na terenie danej gminy nie wypracowano kompleksowego programu lokalnego, o którym mowa w pkt 7.1
lub zaplanowane działania wykraczają poza ww. program. Projekty finansowane w ramach systemu małych grantów
mają charakter jednostkowy i zazwyczaj obejmują jedną dziedzinę (pkt 7.2 Programu integracji).
Założenia takie wynikają z pkt 7.1 Programu integracji, w którym określono podstawowy instrument wsparcia, tj. Obszar
wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym. Głównym
założeniem tego mechanizmu było stworzenie lokalnego systemu wsparcia (na poziomie gminy lub powiatu), w formie
wieloletniego projektu (obejmującego okres co najmniej trzech lat), który oferuje kompleksową i dostosowaną do potrzeb
konkretnych rodzin romskich ofertę pomocy (szerzej ten mechanizm omówiono w pkt 6 załącznika nr 2 do informacji).
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jednostki korzystały w ramach Programu integracji z obszaru wsparcia II – Małe granty25, chociaż zgodnie z
postanowieniami tego Programu za podstawowy zakres pomocy uznano tworzenie lokalnych systemów wsparcia,
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Objęte kontrolą gminy generalnie prawidłowo realizowały zaplanowane zadania w ramach
Programu integracji. Zastrzeżenia NIK wzbudziło nieosiągnięcie przez miasto Limanowa celu
Fundusz małych grantów umożliwia dofinansowanie działań pomocowych inicjowanych i realizowanych na szczeblu lokalnym, jeśli na
założonego w dziedzinie Mieszkalnictwo, w ramach którego zaplanowano w latach 2015–2016
terenie danej gminy nie wypracowano kompleksowego programu lokalnego, o którym mowa w pkt 7.1 lub zaplanowane działania
zakup budynków
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informacji).

Założenia takie wynikają z pkt 7.1 Programu integracji, w którym określono podstawowy instrument wsparcia, tj. Obszar wsparcia I –
Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym. Głównym założeniem tego
mechanizmu było stworzenie lokalnego systemu wsparcia (na poziomie gminy lub powiatu), w formie wieloletniego projektu
(obejmującego okres co najmniej trzech lat), który oferuje kompleksową i dostosowaną do potrzeb konkretnych rodzin romskich ofertę
pomocy (szerzej ten mechanizm omówiono w pkt 6 załącznika nr 2 do informacji).
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Otrzymane przez objęte kontrolą jednostki dotacje z budżetu państwa, po zakończeniu realizacji
zadań w ramach Programu integracji, rzetelnie i terminowo rozliczono. Gminy prawidłowo
wywiązały się także z obowiązków sprawozdawczych określonych w porozumieniach o udzieleniu
tych dotacji, a dane przedstawione w złożonych przez nie sprawozdaniach częściowych
i końcowych były rzetelne, z wyjątkiem danych odnoszących się do dwóch zadań inwestycyjnych
realizowanych przez gminę Nowy Targ w dziedzinie Mieszkalnictwo 27. W trakcie kontroli NIK
sporządzono stosowne korekty sprawozdań i przekazano je właściwemu odbiorcy.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych
na zadania realizowane w ramach Programu integracji.
3.2.4. Efekty realizowanych zadań w ramach Programu integracji
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia szeroki i zróżnicowany zakres działań z dziedziny
Edukacja. Jednak pomimo dużej liczby realizowanych zadań z tego zakresu nie osiągnięto
zdecydowanych postępów w edukacji uczniów romskich. Niezwykle istotnym czynnikiem
dla poprawy tej sytuacji będzie zdecydowane zwiększenie uczestnictwa dzieci romskich w edukacji
przedszkolnej, a także objęcie działaniami edukacyjnymi dorosłych Romów. Nie uległa również
poprawie sytuacja Romów na rynku pracy. Oferowane w ramach Programu integracji możliwości
zatrudnienia miały charakter incydentalny i dotyczyły głównie prac czasowych. Natomiast zadania
z dziedziny Zdrowie realizowały jedynie dwie jednostki samorządu terytorialnego.
Zdaniem NIK doprecyzowania wymagają również zasady wykonywania zadań z dziedziny
Mieszkalnictwo. Ustalenia kontroli wykazały, że niektóre gminy realizowały lub planowały
realizację zadań z tego zakresu poprzez zakup nieruchomości dla społeczności romskiej
na obszarze innych gmin. Jak pokazuje przykład miasta Limanowa taki sposób realizacji
zadań może doprowadzić do skonfliktowania społeczności i władz lokalnych, co w żadnym
stopniu nie sprzyja procesowi integracji.
Skala realizowanych przez jst zadań w ramach Programu integracji zwiększała się w kolejnych
latach kontrolowanego okresu. W 2014 r. działania te dotyczyły niemal wyłącznie zakupu
wyprawek szkolnych dla uczniów romskich (Dziedzina I: Edukacja). Wynikało to z ustanowienia
Programu integracji pod koniec 2014 r. i rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie dotacji
dopiero w IV kwartale tego roku. W kolejnych latach gminy realizowały również zadania
w pozostałych dziedzinach przewidzianych w Programie integracji. Podstawowe efekty tych zadań
przedstawiono na wykresie nr 4 oraz w załączniku nr 8 do informacji.

27

Dotyczyło to w szczególności jednego z czterech sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego z realizacji
zadania pn. Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko oraz przygotowanie dokumentacji
do uzyskania pozwolenia na budowę, w których wskazano nieprawidłowe kwoty dotyczące poszczególnych pozycji
kosztorysowych, tj.:
– w sprawozdaniu częściowym z 7 grudnia 2015 r. zapisano, że należność wynikającą z faktury FV 8/2015 z 17 listopada 2015 r.
na kwotę 36,9 tys. zł (remont dachu i termomodernizacja ścian) częściowo zapłacono ze środków dotacji (30,0 tys. zł),
podczas gdy faktycznie całą kwotę uregulowano środkami pochodzącymi z dotacji;
– w sprawozdaniu końcowym zapisano, że należności wynikające z faktur FV 10/2015 z 19 listopada 2015 r. na kwotę
22,4 tys. zł (remont budynków) i FV 18/2015 z 14 grudnia 2015 r. na kwotę 42,4 tys. zł (przygotowanie dokumentacji
projektowej) zapłacono w całości ze środków dotacji, podczas gdy faktycznie należności uregulowano tylko częściowo
środkami pochodzącymi z dotacji, tj. w kwotach odpowiednio 21,0 tys. zł i 36,2 tys. zł.
Natomiast w sprawozdaniu częściowym z realizacji zadania pn. Wymiana pieców c.o. w budynkach mieszkalnych
(w II części tego sprawozdania – pkt 2. Kosztorys) błędnie wskazano rodzaj zrealizowanych prac z rozliczonej faktury VAT,
tj. remont dachu i termomodernizacja ścian zamiast wymiany pieców.
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Wykres nr 4
Podstawowe efekty realizacji przez skontrolowane gminy zadań w ramach Programu integracji w latach 2014–2016
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Liczba zakupionych wyprawek szkolnych
Liczba osób objętych poprawą warunków mieszkaniowych
Liczba osób objętych działaniami z dziedziny Praca

* Dla zadań będących w trakcie realizacji do czasu zakończenia czynności kontrolnych NIK przyjęto wielkości planowane.
Źródło: Dane z kontroli NIK
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Zadania oświatowe na rzecz uczniów romskich zamieszkałych na terenie gminy Limanowa realizowało miasto Limanowa.
Osiedle
mieszkaniowe społeczności romskiej we wsi Koszary należy do obwodu szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4
28 Zadania
oświatowe na rzecz uczniów romskich zamieszkałych na terenie Gminy Limanowa realizowało Miasto Limanowa. Osiedle
w Limanowej,
prowadzonego
przez miasto
Limanowa.
mieszkaniowe
społeczności romskiej
we wsi Koszary
należy do obwodu szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4 w Limanowej,
Łącznie
zakupiono
538
wyprawek
szkolnych
w latach 2014–2016.
prowadzonego przez Miasto Limanowa.
29 Łącznie zakupiono 538 wyprawek szkolnych w latach 2014 – 2016.
Rozwiązanie
takie stosowane było przez miasto Limanowa – organizacja wyjazdów integracyjnych obejmujących uczniów
30 Rozwiązanie takie stosowane było przez miasto Limanowa – organizacja wyjazdów integracyjnych obejmujących uczniów romskich
romskich
którzy uzyskali w roku szkolnym frekwencję na poziomie co najmniej 70%.
którzy uzyskali w roku szkolnym frekwencję na poziomie co najmniej 70%.
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Gmina Nowy Targ w ramach zadań z dziedziny Edukacja m.in. utworzyła w szkole podstawowej
kształcącej uczniów romskich świetlicę edukacyjną, w której zapewniono w godzinach
popołudniowych (13:00–18:00) dzieciom romskim miejsce do odrabiania lekcji, przygotowania się
do następnego dnia w szkole, a także integrację z innymi uczniami, a ponadto sfinansowała
zwiększenie liczby godzin pracy asystenta edukacji romskiej.
Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie w trzech z siedmiu skontrolowanych gmin zajęć
podtrzymujących tradycje romskie i wzmacniających poczucie tożsamości kulturowej, tj.:
yy Gmina Szaflary pozyskała w latach 2015–2016 w ramach Programu integracji dotacje na działalność zespołu
romskiego Terne Ćhawe. W 2015 r. zaangażowano grupę 24 Romów w przygotowanie programu artystycznego
i zrealizowano pokazy tego zespołu w ośmiu szkołach na terenie gminy i w jednej poza jej terenem.
yy Gmina Krościenko nad Dunajcem realizowała w latach 2015–2016 projekt pn. Romowie są wśród nas,
w ramach którego zorganizowano zajęcia integracyjno-edukacyjne z tańca, śpiewu i gwary oraz kultywowania
tradycji romskich wśród społeczności lokalnej, poprzez wspólną naukę tych elementów oraz zwyczajów
dzieci romskich i polskich. W zajęciach tych (w wymiarze 144 godzin) uczestniczyło w 2015 r. 50 dzieci
polskich i romskich oraz dwie osoby dorosłe ze społeczności romskiej, dla wszystkich w ramach tego projektu
zakupiono 20 kompletów strojów romskich i 41 strojów góralskich.
yy Gmina Ochotnica Dolna w ramach Programu integracji sfinansowała dla uczniów romskich zajęcia dodatkowe
z tańców romskich i zatrudniła instruktora tańca romskiego.

Dobre praktyki
W ocenie NIK wartym zarekomendowania rozwiązaniem jest projekt realizowany przez jedną
ze skontrolowanych gmin (miasto Limanowa) polegający na zatrudnieniu asystenta społeczności
romskiej (oprócz asystentów edukacji romskiej). Do zakresu działania takiej osoby należało m.in.:
wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich, wspieranie edukacji dorosłych
Romów, edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska, stosowanie zindywidualizowanych form
wsparcia dla Romów w działaniach podejmowanych na rynku pracy oraz propagowanie zachowań
prozdrowotnych. Rozwiązanie to może być szczególnie efektywne biorąc pod uwagę rozproszenie
kompetencji w zakresie działań na rzecz społeczności romskiej i nieprzypisanie przez większość
skontrolowanych gmin tych zadań poszczególnym komórkom/jednostkom organizacyjnym
(co opisano w pkt 3.2.1. informacji).

Zidentyfikowane w wyniku niniejszej kontroli pozytywne aspekty realizowanych zadań w dziedzinie
Edukacja przedstawiono poniżej:
Szeroki i zróżnicowany zakres działań z dziedziny Edukacja
Zakup wyprawek szkolnych i ubezpieczeń typu NW – wszystkie jednostki
Organizowanie zajęć promujących tradycje romskie i podnoszących poczucie własnej tożsamości
kulturowej – gminy: Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szaflary
Zatrudnienie asystenta społeczności romskiej odpowiedzialnego w szczególności za wspieranie
i promowanie aktywności edukacyjnej, pomoc w działaniach na rynku pracy i propagowanie
zachowań prozdrowotnych – miasto Limanowa

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega jednak, że pomimo realizacji licznych zadań z dziedziny Edukacja
uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych uczniów romskich oraz ich wyniki w nauce nie uległy istotnej
poprawie, co może nie zapewniać wystarczających podstaw do nabycia przez nich w przyszłości
umiejętności sprawnego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim.
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W wyniku kontroli ustalono, że średnia ocen uczniów romskich kształcących się w różnych
placówkach edukacyjnych prowadzonych przez skontrolowane gminy – korzystających również
z pomocy udzielanej w ramach Programu integracji – mieściła się w latach szkolnych 2014/2015
i 2015/2016 w przedziale od 2,3 do 3,0, w tym z języka polskiego od 2,0 do 2,7. Dane dotyczące
ocen uczniów romskich i ich frekwencji, w podziale na poszczególne jednostki objęte kontrolą,
przedstawiono na wykresie nr 5 oraz w załączniku nr 9 do informacji.
Wykres nr 5
Średnia ocen i frekwencja uczniów romskich w placówkach edukacyjnych na terenie gminy w latach szkolnych
2014/2015 i 2015/2016
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Źródło: Dane z kontroli NIK
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Przedstawione powyżej dane wskazują na potrzebę podejmowania dalszych działań z zakresu
edukacji w ramach Programu integracji. Należałoby przy tym zintensyfikować działania na rzecz
jak najwcześniejszego objęcia edukacją dzieci romskich. Jako jedną z przyczyn słabych wyników
w nauce tych dzieci wskazywano fakt, że Romowie często żyją w zamkniętych społecznościach,
które w komunikacji wykorzystują swój macierzysty język, stąd pierwszy kontakt dzieci romskich
z językiem polskim następuje dopiero w momencie rozpoczęcia przez nie obowiązkowej nauki
w szkole (6–7 lat). Równocześnie w latach 2014–2016 skontrolowane gminy nie realizowały
projektów dotyczących edukacji przedszkolnej31. Było to spowodowane brakiem zainteresowania
wśród społeczności romskiej tą formą pomocy. Tym samym żadne dziecko romskie nie skorzystało
z dop łat do edukacji przedszkolnej w ramach Programu integracji 32, chociaż dzieci w wieku
przedszkolnym stanowiły 7,4% społeczności romskiej zamieszkującej obszar skontrolowanych gmin33.
Podkreślić należy, że ta niekorzystna sytuacja utrzymuje się mimo skierowania przez NIK – wskutek
poprzedniej kontroli dotyczącej m.in. Programu na rzecz społeczności romskiej (P/14/119) – wniosku
do Ministra Administracji i Cyfryzacji o opracowanie i wdrożenie działań sprzyjających objęciu dzieci
romskich wychowaniem przedszkolnym (edukacją przedszkolną), jako warunku wyeliminowania
trudności uczniów romskich w przyswajaniu materiału szkolnego.
Warto zwrócić także uwagę na wysoki poziom uczestnictwa uczniów romskich w szkolnictwie
specjalnym. W Programie integracji (pkt 3.2.2 ppkt A) wskazano, że średnia krajowa tego zjawiska
wynosi 17% (największy odsetek występuje w województwach: małopolskim, opolskim i śląskim),
a ukończenie szkoły specjalnej w przypadku tej grupy ogranicza możliwości rozwoju. Ponadto
wskazano, że jedną z głównych przyczyn tego zjawiska są problemy związane z diagnozowaniem
uczniów romskich w sposób uwzględniający ich dwujęzyczność i dwukulturowość, a często również
brak kompetencji w posługiwaniu się językiem polskim.
Żadna ze skontrolowanych jednostek nie realizowała bezpośrednio działań dotyczących
edukacji dorosłych Romów34. Wynikało to przede wszystkim z braku chęci wśród tej społeczności
do skorzystania z takich zajęć. Jedynie gmina Nowy Targ w ramach projektu dotyczącego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych Romów (zadanie z dziedziny Praca) zorganizowała
m.in. warsztaty tematyczne dla siedmiu osób obejmujące w szczególności zajęcia z języka polskiego,
zajęcia komputerowe i podstawy prawa obywatelskiego. Zdaniem NIK jest to kwestia istotna
nie tylko ze względu na podniesienie kwalifikacji zawodowych Romów na rynku pracy, ale także w celu
zapewnienia im możliwości udzielania aktywnego wsparcia w procesie edukacyjnym swoich dzieci.
Podkreślić jednak należy, że wśród części społeczności romskiej panuje przekonanie o braku
pozytywnych skutków wynikających z podnoszenia poziomu edukacji i korzyści z posiadania
wykształcenia35. Potwierdzeniem tego faktu może być np. m.in. niewyrażenie zgody przez rodziców
31

32

33
34

35

Gmina Nowy Targ planowała w 2015 r. sfinansować w ramach Programu integracji edukację przedszkolną dwojga dzieci,
ostatecznie jednak rodzice tych dzieci nie zdecydowali się na skorzystanie z takiej możliwości. Natomiast w 2016 r.
gmina nie otrzymała z budżetu państwa dofinansowania na realizację takiego zadania (jeden ze złożonych wniosków
o udzielenie dotacji obejmował m.in. edukację przedszkolną).
Zgodnie z postanowieniami pkt 6 tego Programu jest to jeden ze wskaźników wykorzystywanych do monitorowania realizacji działań.
Według stanu na koniec 2015 r. na obszarze skontrolowanych gmin zamieszkiwało co najmniej 61 dzieci w wieku przedszkolnym.
W 2015 r. miasto Limanowa złożyła wniosek o udzielenie dotacji w ramach Programu integracji na zadanie dotyczące
likwidacji analfabetyzmu wśród dorosłych członków społeczności romskiej zamieszkałych na terenie miasta (11,2 tys. zł).
Planowano zorganizowanie wieczorowego kursu nauki czytania i pisania dla dorosłych Romów, obejmujący 60 godzin
lekcyjnych nauki języka polskiego. Kurs miał być zorganizowany dla 20–30 osób i prowadzony przez nauczycieli w grupach
10–15 osób. Wniosek ten jednak nie otrzymał dofinansowania z budżetu państwa.
We wstępie Programu integracji wskazano m.in., że brak nawyku edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej wśród części Romów
spowodował, że kolejne generacje zaczęły dziedziczyć nie tylko biedę, ale i wzorzec braku tak rozumianej aktywności
edukacyjnej oraz zawodowej, co z kolei stało się przyczyną wzrastającego braku akceptacji społecznej wobec tej grupy.
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na udział dzieci w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego organizowanych
przez gimnazjum w Łącku lub brak zainteresowania taką formą pomocy dla uczniów
romskich podczas omawiania propozycji działań w ramach Programu integracji na spotkaniu
z przedstawicielami społeczności romskiej z gminy Nowy Targ. Dlatego też niezbędne będą
konsekwentne i długofalowe działania w celu zmiany tego schematu myślenia i podejmowanie
przez gminy większej liczby działań w tym zakresie.
Za zjawiska niepożądane (lub wymagające dalszej interwencji w dziedzinie Edukacja) NIK uznaje
przede wszystkim:
Ciągle zbyt małą frekwencję i niską średnią ocen uczniów romskich
Brak edukacji przedszkolnej i działań edukacyjnych skierowanych do dorosłych Romów
Niedostrzeganie przez większość Romów korzyści płynących z edukacji

Dziedzina II: Mieszkalnictwo
W okresie objętym kontrolą poprawą warunków mieszkaniowych bezpośrednio objęto lub planowano
objąć 178 osób ze społeczności romskiej. Największe środki (1 399,2 tys. zł dotacji z budżetu
państwa) przewidziano na zakup lub budowę budynków mieszkalnych36, a następnie na remont
lub adaptację wykorzystywanych lokali mieszkalnych (867,0 tys. zł dotacji)37. Pozostałe zadania
dotyczyły budowy oczyszczalni ścieków i wykonania oświetlenia na osiedlu romskim38, remontu
placu zabaw na osiedlu romskim39 oraz dokończenia budowy kładki pieszo-jezdnej40.
Na uwagę zasługują efekty zadań z dziedziny Mieszkalnictwo osiągnięte przez gminę Ochotnica
Dolna. Na skutek działań tej gminy niemal całkowicie rozwiązano problemy mieszkaniowe
społeczności romskiej. W latach poprzedzających okres objęty kontrolą gmina wybudowała
(przy udziale środków z budżetu państwa) budynek wielorodzinny dla 12 rodzin romskich
(o powierzchni użytkowej 575,4 m2)41. W związku z dalszymi potrzebami w tym zakresie w 2015 r.
zrealizowano, przy udziale środków z Programu integracji (300,0 tys. zł), przebudowę poddasza
budynku wielorodzinnego z adaptacją na lokale mieszkalne dla kolejnych trzech rodzin romskich
(łącznie 13 osób). Gmina dysponuje także potencjałem do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
dla ostatniej rodziny romskiej wymagającej takiego wsparcia i w tym celu planuje adaptację
poddasza na cele mieszkaniowe w drugim segmencie budynku wielorodzinnego. Pozytywnie
należy ocenić sposób przydziału lokali mieszkalnych kolejnym rodzinom romskim. W grudniu 2009 r.
na spotkaniu zorganizowanym w urzędzie gminy społeczność romska wytypowała sześć rodzin,
które miały przeprowadzić się do nowych lokali po zakończeniu pierwszego etapu budowy.

Miasto Limanowa – 982,2 tys. zł (2015–2016), gmina Nowy Targ – 217,0 tys. zł (2016), gmina Limanowa – 200,0 tys. zł (2016).
Gmina Krościenko nad Dunajcem – 350,0 tys. zł (2016), gmina Ochotnica Dolna – 300,0 tys. zł (2015), gmina Nowy Targ
– 217,0 tys. zł (2015).
38
Gmina Limanowa – 230,0 tys. zł (2016).
39
Gmina Łącko – 61,0 tys. zł (2016).
40
Gmina Ochotnica Dolna – 45,2 tys. zł (2014).
Budynek
ten powstał w dwóch etapach, tj. w 2010 r. (sześć lokali mieszkalnych) oraz w 2013 r. (kolejne sześć lokali).
41
Wybudowano go częściowo na nieruchomości gruntowej będącej współwłasnością czterech rodzin romskich zamieszkałych
w Ochotnicy Górnej, które przekazały nieruchomość gminie (w użyczenie) 2 maja 2005 r. na cele budowy budynku
mieszkalnego dla rodzin romskich.
36

37
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Pozostałe sześć rodzin romskich zamieszkało po zakończeniu drugiego segmentu. W związku
z pojawieniem się w latach 2014–2015 kolejnych rodzin romskich gmina rozpoczęła proces
adaptacji strychów w budynku wielorodzinnym na lokale mieszkalne, a na spotkaniu
w październiku 2015 r. Romowie wskazali trzy rodziny, które wprowadzą się do tych mieszkań.
Podkreślić jednak należy, że taki sposób poprawy warunków mieszkaniowych rodzin romskich
niekoniecznie będzie możliwy do wdrożenia w innych gminach. Przykładowo w gminie miejskiej
Limanowa Romowie nie zamieszkiwali na odrębnym osiedlu, lecz byli rozproszeni na całym
terenie miasta. Należy również mieć na uwadze, że „tworzenie” wyodrębnionych osiedli romskich
może w niektórych przypadkach skutkować pogłębieniem wykluczenia społecznego tej grupy
etnicznej i nie stwarzać dobrych warunków do eliminowania negatywnych wzorców zachowań.
Zdjęcia nr 1
Wielorodzinny budynek mieszkalny wybudowany dla społeczności romskiej przez gminę Ochotnica Dolna
przy udziale środków z budżetu państwa

Rozpoczęcie budowy I etapu – w tle widok starego osiedla

Budowa I etapu – budynek przed otynkowaniem

Gotowy pokój mieszkalny – ukończony I etap

Rozpoczęcie budowy II etapu

Budynek mieszkalny – oględziny NIK (2016)

Adaptacja poddasza na pokój mieszkalny – oględziny NIK (2016)

Źródło: Zdjęcia udostępnione przez gminę Ochotnica Dolna oraz materiały własne NIK

27

WA Ż N I E J S Z E W Y N I K I KO N T R O L I

Niektóre ze skontrolowanych gmin zdecydowały się na rozwiązanie problemów mieszkaniowych
społeczności romskiej poprzez zakup dla nich nieruchomości na terenie innej gminy. Zadania
takie zaplanowały miasto Limanowa i gmina Łącko. Gminy te wskazywały, że na swoim terenie
nie miały możliwości poprawy warunków mieszkaniowych, w tym wybudowania/zakupu
budynków mieszkalnych przy uwzględnieniu kwot dotacji przyznanych w ramach Programu
integracji.
Zastrzeżenia NIK wzbudziło jednak nieosiągnięcie przez miasto Limanowa celu założonego
w dziedzinie Mieszkalnictwo, w ramach którego zaplanowano w latach 2015–2016 zakup
budynków mieszkalnych dla 75 osób ze społeczności romskiej. W ocenie NIK, pomimo
iż lokalizacja zakupionych w 2015 r. budynków mieszkalnych była uzgodniona z Wojewodą
Małopolskim, a Gmina spełniła wymogi przewidziane prawem, to jednak działania w tym
zakresie były nieskuteczne, ponieważ jedna z rodzin romskich nie zasiedliła wskazanego
domu. W 2015 r. zakupiono dwa budynki mieszkalne za 474,2 tys. zł (w tym 382,2 tys. zł
stanowiła dotacja z budżetu państwa), jeden w miejscowości Marcinkowice (gmina Chełmiec)
oraz drugi w miejscowości Czchów (gmina miejska Czchów). Na zakup nieruchomości
w Marcinkowicach wydatkowano 230,3 tys. zł, z czego 207,3 tys. zł stanowiła dotacja z budżetu
państwa, a 23,0 tys. zł wkład własny jst. Budynek w Czchowie zakupiono za 243,9 tys. zł, z czego
174,9 tys. zł sfinansowano z dotacji, a 69,0 tys. zł ze środków własnych gminy. Z powodzeniem
zasiedlono budynek mieszkalny w Marcinkowicach42, natomiast do końca września 2016 r.
rodziny romskie nie zamieszkały w budynku zakupionym w Czchowie43. Z uwagi na powyższe,
do czasu zakończenia kontroli NIK, nie rozliczono środków dotacji uzyskanej w 2015 r.
z budżetu państwa na ten cel 44, a realizacja zaplanowanego na 2016 r. zadania w dziedzinie
Mieszkalnictwo, na które przewidziano 600,0 tys. zł dotacji, została wstrzymana45. Zdaniem NIK,
aby proces integracji miał szanse powodzenia musi być realizowany w warunkach wzajemnej
akceptacji wszystkich zainteresowanych stron m.in. z uwagi na występujące różnice kulturowe,
społeczne i ekonomiczne. Ponadto przeniesienie rodzin romskich na teren innych gmin wiąże się
przejęciem przez te gminy obowiązków wobec tej społeczności w takim samym zakresie
jak dla pozostałych mieszkańców, a w szczególności dotyczy to edukacji, zdrowia, czy opieki
społecznej. Dlatego też przeniesienie to powinno być poprzedzone rozmowami (negocjacjami)
z przedstawicielami samorządu gminy, której częścią miałyby stać się rodziny romskie. Działań
tych nie podjęto, co w konsekwencji doprowadziło do poważnego sporu z władzami gminy
miejskiej Czchów i w praktyce uniemożliwiło zasiedlenie zakupionego budynku. W spór ten
ostatecznie zostali również zaangażowani reprezentanci władzy ustawodawczej i sądowniczej,
przedstawiciele administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organy ścigania,

42
43

44

45
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W budynku zamieszkała 21 osobowa, wielopokoleniowa rodzina romska.
Zakup budynku planowany był w związku z koniecznością zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych dla rodzin romskich
liczących łącznie 19 osób. Ostatecznie jednak rodziny te odmówiły przeniesienia się do tej nieruchomości.
Terminy rozliczenia dotacji z 2015 r. na zakup nieruchomości dla rodzin romskich oraz przedłożenia sprawozdania końcowego
z realizacji tego zadania był pięciokrotnie przesuwany, na mocy aneksów do zawartego porozumienia w sprawie udzielenia
dotacji z budżetu państwa. W aneksie nr 6 z 16 grudnia 2016 r. terminy te ustalono na 31 marca 2017 r.
Zadaniem tym planowano objąć 35 osób ze społeczności romskiej (3 rodziny) poprzez zakup nieruchomości poza terenem
miasta Limanowa.
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a także społeczność lokalna46. Zaznaczyć przy tym należy, że zamieszkanie wśród niechętnej
i protestującej społeczności lokalnej w żaden sposób nie sprzyja integracji mniejszości romskiej,
która jest głównym celem Programu integracji. Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że zrealizowanie
przez miasto Limanowa założonych zadań z omawianej dziedziny doprowadziłoby ostatecznie
do zmniejszenia liczebności społeczności romskiej zamieszkującej na terenie tej gminy niemal
o połowę (w latach 2015–2016 działaniami takimi planowano objąć łącznie 75 ze 152 osób
ze społeczności romskiej zamieszkujących na terenie miasta Limanowa).

46

Zakup przez miasto Limanowa nieruchomości w Czchowie spowodował protesty społeczności lokalnej, która nie chciała
przeniesienia rodzin romskich na terytorium swojej gminy. Również burmistrz Czchowa sprzeciwiał się takiemu sposobowi
realizacji zadania, wydając w dniu 17 lutego 2016 r. zarządzenie nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Czchów. Na podstawie tego zarządzenia burmistrz
Czchowa wprowadził zakaz zasiedlenia nieruchomości położonej w Czchowie, do odwołania. Zarządzenie to zostało
zatwierdzone przez Radę Miejską w Czchowie uchwałą nr XIII/139/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
W związku z otrzymanym zarządzeniem o zakazie zasiedlania zakupionej nieruchomości miasto Limanowa skierowało
w dniu 19 lutego 2016 r. do Wojewody Małopolskiego wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego w przedmiocie tego
zarządzenia i stwierdzenie jego nieważności. Uchwała Rady Miejskiej w Czchowie nr 13/139/2016 z dnia 16 marca 2016 r.
została uznana przez Wojewodę Małopolskiego za dokument niezgodny z obowiązującym prawem, który w trybie
nadzoru prawnego zaskarżył zarządzenie i uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W dniu
27 kwietnia 2016 r. miasto Limanowa także złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę
na uchwałę nr XIII/139/2016 z dnia 16 marca 2016 r. Wyrokiem z dnia 1 lutego 2017 r. (III SA/Kr 679/16) sąd ten stwierdził
nieważność zaskarżonego zarządzenia burmistrza Czchowa i uchwały Rady Miejskiej w Czchowie. Stronom przysługuje
skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą można wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania
wyroku z pisemnym uzasadnieniem.
Równocześnie, pismem z dnia 8 marca 2016 r. miasto Czchów wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Krakowie na uchwałę Rady Miasta Limanowa z dnia 30 lipca 2015 r. nr XIII.100.2015 w sprawie realizacji zadania
dotyczącego poprawy warunków mieszkaniowych społeczności romskiej z terenu miasta Limanowa, domagając się
stwierdzenia jej nieważności (uchwała ta dotyczyła możliwości zakupu nieruchomości na terenie innej gminy). W dniu
5 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (III SA/Kr 474/16) postanowił odrzucić ww. skargę (wniesioną
na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), z powodu niewykazania, że przez podjęcie zaskarżonej
uchwały nastąpiło naruszenie interesu prawnego lub uprawnienia gminy, a więc wobec legitymacji skargowej gminy
w tej sprawie.
W toku kontroli ustalono również, że w 2016 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu prowadziła czynności
sprawdzające w sprawie – z zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Wykonywania Orzeczeń
i Probacji – dotyczącej ewentualnego przestępstwa urzędniczego w związku z przeniesieniem trzech rodzin romskich
z terenu miasta Limanowa do innej gminy (postępowanie to dotyczyło zakupu budynku w Czchowie). Ponadto w 2016 r.
Stowarzyszenie Romów w Polsce złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie o możliwości popełnienia
przestępstwa przez burmistrza Czchowa (dotyczyło to wydania zarządzenia nr 12/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie
zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego).
Kontrola wykazała również, że korespondencja w sprawie konfliktu wynikającego z zakupu przez miasto Limanowa
budynku w Czchowie kierowana była m.in. do Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, wybranych
posłów i senatorów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Wojewody
Małopolskiego.
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Zdjęcia nr 2
Budynek mieszkalny zakupiony w 2015 r. przez miasto Limanowa na terenie gminy miejskiej Czchów

Źródło: Materiały własne NIK

W podobny sposób, jak miasto Limanowa, poprawę warunków mieszkaniowych rodzin
romskich zamierzała osiągnąć gmina Łącko. Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie wysokości dotacji na realizację w 2016 r. zadań Programu integracji
zostały przyznane tej gminie środki w wysokości 900,0 tys. zł na zakup mieszkań dla pięciu
rodzin romskich 47. Gmina ta nie zwarła jednak porozumienia z Wojewodą Małopolskim

47
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Planowano zakup 5 lokali mieszkalnych – poza terenem gminy Łącko – w celu poprawy warunków mieszkaniowych
19 osób ze społeczności romskiej.
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w sprawie udzielenia dotacji na to zadanie czego powodem – jak wyjaśnił Wójt – był spór
prawno-kompetencyjny zaistniały między samorządami Limanowej i Czchowa dotyczący
kwestii zakupu mieszkań dla społeczności romskiej na terenie innego samorządu. Wójt
wskazał również, że gmina Łącko jest skazana na szukanie potencjalnych mieszkań/domów
poza swoim terenem, gdyż na swoim terenie nie dysponuje odpowiednimi nieruchomościami,
a przeciągające się rozstrzygnięcie sporu oraz opór społeczności romskiej przed opuszczeniem
osiedla w Maszkowicach stawiają pod znakiem zapytania realizację w 2016 r. przedmiotowego
zadania. Podkreślić należy, że sytuacja mieszkaniowa społeczności romskiej na terenie gminy
Łącko jest bardzo trudna (ok. 100 osób zamieszkuje budynki w złym stanie technicznym).
Wiele domów/pomieszczeń ma charakter prowizoryczny i zbudowana została z materiałów
z odzysku, a tym samym nie spełnia podstawowych standardów mieszkaniowych. Infrastruktura
sanitarna jest niedostateczna, lokale są przepełnione, a tereny między domami w czasie ulewnych
deszczy zamieniają się w błotne grzęzawisko48.
Niepokojącym jest również fakt, że opisana wyżej praktyka realizacji zadań z dziedziny
Mieszkalnictwo, polegająca na zakupie nieruchomości dla rodzin romskich poza terenem danej
gminy jest coraz częściej wykorzystywana. Z informacji uzyskanych od Wojewody Małopolskiego49
wynika, że oprócz jednostek skontrolowanych przez NIK również inne gminy wybrały taką formę
realizacji tych zadań. Dotyczyło to gminy Zator, która nabyła w 2016 r. nieruchomość na terenie
miasta Oświęcim, wykorzystując przy tym dotację z budżetu państwa w wysokości 92,2 tys. zł.
Ponadto gmina Chełmiec w tym samym roku dokonała zakupu nieruchomości w mieście
Nowy Sącz (dotacja w wysokości 214,4 tys. zł), przy czym wcześniej (2015 r.) na terenie tej gminy
została zakupiona nieruchomość dla rodzin romskich przez miasto Limanowa. Proces nabywania
tych nieruchomości przedstawiono w Schemacie nr 1.

48

49

Według spisu budynków/pomieszczeń dokonanego w listopadzie 2015 r. przez przedstawicieli gminy Łącko na osiedlu
romskim w Maszkowicach znajdowało się 47 budynków. Niektóre budynki były niezamieszkałe lub były w trakcie
budowy. Część tzw. starego osiedla w Maszkowicach zamieszkiwały 34 rodziny (142 osoby), w tym siedem rodzin
(27 osób) zamieszkiwało budynki kompleksowo lub częściowo wyremontowane. Pozostała część tej społeczności
(ok. 100 osób) zamieszkiwało budynki w złym stanie technicznym. Szczególnie dwa budynki i jedno pomieszczenie
na osiedlu wymagało natychmiastowej interwencji z uwagi na bardzo zły stan techniczny grożący zawaleniem. Część
tzw. nowego osiedla w Jazowsku zamieszkiwało 11 rodzin (50 osób) w czterech kontenerach mieszkalnych oraz w dwóch
budynkach/pomieszczeniach prowizorycznie utworzonych. Kontenery zakupione w 2004 r. również w znacznym
stopniu wymagają remontu. W 2016 r. liczba budynków/pomieszczeń zwiększyła się poprzez tworzenie dobudówek
do istniejących pomieszczeń z wykorzystaniem dostępnych materiałów, z których Romowie tworzyli często prowizoryczne
pomieszczenia. Osiedle w starej części pozbawione było dostępu do bieżącej wody i kanalizacji, a tylko trzy budynki
w tej części posiadało łazienki i dostęp do bieżącej wody. Powszechnym problemem na osiedlu były szczury, które
wchodziły do budynków/kontenerów i zakładały gniazda w ich ścianach.
W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ) ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
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Schemat nr 1
JEDNOSTKI, KTÓRE W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI DOKONAŁY ZAKUPU
Jednostki, które w ramach
Programu integracji
dokonały
zakupu
nieruchomości
rodzin romskich na terenie
NIERUCHOMOŚCI
DLA RODZIN
ROMSKICH
NA TERENIE
INNYCH dla
GMIN
innych gmin lub planowały
taki
sposób
realizacji
zadań
LUB PLANOWAŁY TAKI SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ

214,4 tys. zł
GMINA
CHEŁMIEC
dotacja na zakup
budynku mieszkalnego w 2016 r.

MIASTO
NOWY SĄCZ

207,3 tys. zł
dotacja na zakup
budynku mieszkalnego w 2015 r.

174,9 tys. zł

MIASTO
LIMANOWA

GMINA
CZCHÓW

dotacja na zakup
budynku mieszkalnego w 2015 r.

600,0 tys. zł

dotacja na planowany na 2016 r.
zakup 3 budynków mieszkalnych

INNE
GMINY

900,0 tys. zł
GMINA
ŁĄCKO

PLN

dotacja na planowany na 2016 r.
zakup 5 lokali mieszkalnych

GMINA
ZATOR

92,2 tys. zł
dotacja na zakup
budynku mieszkalnego w 2016 r.

MIASTO
OŚWIĘCIM

Źródło: Dane z kontroli NIK

Powyższe przypadki – zdaniem NIK – wskazują na konieczność doprecyzowania zasad
wykonywania zadań z dziedziny Mieszkalnictwo w ramach Programu integracji, w szczególności
odnoszących się do możliwości i warunków zakupu nieruchomości dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych społeczności romskiej poza terenem gminy, która takie zadanie przyjmuje
do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z odpowiednim przedstawicielem
administracji rządowej. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, że taki sposób rozwiązywania
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problemów mieszkaniowych może wymagać podjęcia działań na rzecz społeczności romskiej
przez gminy, które dotychczas nie miały kontaktu z tą mniejszością etniczną, a także stwarza
ryzyko utraty pozytywnych efektów wypracowanych w jst będących dotychczasowym miejscem
zamieszkania omawianej społeczności.
Nadal nierozwiązanym problemem są samowole budowalne i tworzenie przez społeczność
romską licznych budynków/pomieszczeń we własnym zakresie bez uzyskania stosownych
pozwoleń, co może również utrudniać realizację Programu integracji. Istotną przeszkodą
w wyeliminowaniu tego procederu jest brak zdecydowanych działań właściwych organów
publicznych. Trudne warunki mieszkaniowe na wielu osiedlach romskich są faktem dobrze
znanym, a mimo to w wielu przypadkach nie są prowadzone działania w celu przeciwdziałania
tym zjawiskom, np. kontrole organów nadzoru budowalnego w celu stwierdzenia legalności
wzniesienia obiektów budowalnych lub działania egzekucyjne mające na celu usunięcie
stwierdzonych samowoli budowlanych, czy też czynności kontrolno-rozpoznawcze jednostek
państwowej straży pożarnej w celu rozpoznania zagrożeń pożarowych. Trudna sytuacja
mieszkaniowa społeczności romskiej w Małopolsce była m.in. przedmiotem Dezyderatu nr 1
Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 9 czerwca 2016 r. skierowanego
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dokumencie tym wskazano w szczególności
na problem licznych dobudówek i prowizorycznego charakteru wielu pomieszczeń na osiedlu
romskim w Maszkowicach (gmina Łącko), czy też samowole budowalne we wsi Koszary (gmina
Limanowa). W związku z tym dezyderatem informacje o warunkach mieszkaniowych społeczności
romskiej na terenie gminy Łącko zostały również przekazane Wojewodzie Małopolskiemu.
Wyniki kontroli NIK również wskazują na potrzebę podjęcia kompleksowych działań w celu
wyeliminowania przypadków samowoli budowlanych na osiedlach romskich i ograniczenia zagrożeń
związanych z tymi sytuacjami. Świadczą o tym następujące ustalenia:
yy Część budynków na osiedlu romskim w Maszkowicach, w tym wybudowane przez gminę po powodzi
w 1997 r., zostały przekazane mieszkańcom osiedla do używania na podstawie umów użyczenia; natomiast
pozostałe budynki w obrębie tego osiedla powstały najprawdopodobniej jako samowole budowalne
w latach osiemdziesiątych. Równocześnie gmina nie zwracała się do właściwych organów o przeprowadzenie
kontroli bezpieczeństwa pożarowego oraz stanu technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych
na terenie tego osiedla;
yy Społeczność romska występująca na terenie gminy Limanowa zamieszkuje w 12 budynkach zlokalizowanych
na osiedlu romskim we wsi Koszary, z czego dwa budynki są własnością gminy, a pozostałe 10 zostało
wybudowanych przez społeczność romską bez uzyskania wymaganych pozwoleń (zamieszkuje w nich
ok. 70 osób), w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej w latach 2000–2015
wydał 10 decyzji (dwie w 2000 r., po cztery w 2004 r. i w 2015 r.) zobowiązujące właścicieli do rozebrania
tych budynków we własnym zakresie;
yy Podczas oględzin prowadzonych przez NIK na osiedlu romskim w Krośnicy50 (gmina Krościenko nad Dunajcem)
stwierdzono możliwość wystąpienia zagrożenia pożarowego z uwagi na rodzaj zastosowanych materiałów
przy wykonaniu dobudówek, gęstość usytuowania budynków, niejednokrotnie prowizoryczne instalacje
elektryczne oraz brak hydrantu lub innych elementów ochrony przeciwpożarowej. Równocześnie ustalono,
że gmina nie dysponowała informacjami czy budynki na osiedlu w Krośnicy zostały wzniesione po uzyskaniu
stosownych pozwoleń. Wójt gminy Krościenko nad Dunajcem wskazał, że budynki te zostały wybudowane
wiele lat temu przez mieszkańców osiedla we własnym zakresie. W toku kontroli NIK kierownik tej jednostki
zwrócił się do powiatowego organu nadzoru budowlanego i Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie
kontroli na osiedlu romskim w Krośnicy zgodnie ze swoją właściwością. W odpowiedzi na wniosek gminy
50

Na osiedlu tym usytuowanych było 14 budynków parterowych wykonanych z pustaków; przy każdym budynku
dobudowane były z materiałów łatwopalnych (drewno, płyta wiórowa) budynki gospodarcze, przedsionki budynków
głównych, nadbudówki.
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Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu nie wskazał czy przeprowadzone zostaną czynności
kontrolno-rozpoznawcze51 dotyczące możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego na osiedlu romskim
w Krośnicy, informując równocześnie, że organami upoważnionymi do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przepisów prawa budowlanego są organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Podkreślić należy, że nieuregulowany stan prawny nieruchomości lub brak informacji co do jego
statusu może znacząco utrudniać lub wręcz uniemożliwiać skorzystanie ze środków dotacji
dostępnych w ramach Programu integracji.
Zdjęcia nr 3
Osiedle romskie w Krośnicy (gmina Krościenko nad Dunajcem)

Źródło: Materiały własne NIK

Za zjawiska niepożądane w dziedzinie Mieszkalnictwo NIK uznaje przede wszystkim:
Praktykę polegającą na zakupie nieruchomości dla rodzin romskich w celu poprawy ich warunków
mieszkaniowych na terenie innych gmin
Nierozwiązane kwestie samowoli budowalnych w osiedlach romskich lub brak informacji o statusie
prawnym nieruchomości tam zlokalizowanych
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Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 603, ze zm.) w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze.
Czynności te są przeprowadzane m.in. na podstawie zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu
zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia
środowiska lub wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy
powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (art. 23 ust 2 pkt 6 i 7 cyt. ustawy). Czynności kontrolno-rozpoznawcze
są przeprowadzane w szczególności w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania
innych miejscowych zagrożeń (art. 23 ust. 3 pkt 1, 2 i 6 wymienionej ustawy). Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (art. 23 ust. 4 ustawy).
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Dziedzina: III Praca
Zdecydowanie mniej liczną grupę zadań stanowiły działania podejmowane w dziedzinie Praca.
Nie przyniosły one jednak wymiernych rezultatów. W dalszym ciągu wejście Romów na rynek pracy
miało charakter incydentalny i dotyczyło przede wszystkim prac czasowych. Było to spowodowane
z jednej strony niewystarczającymi umiejętnościami do wykonywania określonych prac, ale także
w przypadku części społeczności romskiej brakiem chęci do podjęcia stałej pracy lub podniesienia
swoich kwalifikacji zawodowych. Jako barierę w tym aspekcie wskazywano również brak zaufania
społecznego do osób ze społeczności romskiej.
W okresie objętym kontrolą realizowane były cztery zadania dotyczące poprawy sytuacji
społeczności romskiej na rynku pracy (objęto nimi 21 osób przy 217 bezrobotnych wg stanu
na koniec 2015 r.), przy czym tylko dwa z nich były bezpośrednio związane z możliwością pozyskania
zatrudnienia. Były to następujące zadania:
yy w 2016 r. gmina Krościenko nad Dunajcem realizowała projekt pn. Zatrudnienie – szansą rozwoju Roma
(przyznana dotacja 29,9 tys. zł), w ramach którego finansowała wynagrodzenia dwóch pracowników czasowo
zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej;
yy na 2016 r. miasto Limanowa zaplanowało utworzenie miejsc pracy dla pięciu osób ze społeczności romskiej
przy pracach porządkowych na terenie gminy (przyznana dotacja 25,0 tys. zł);
yy na 2016 r. gmina Łącko zaplanowała zadanie pn. Staże zawodowe dla Romów (przyznana dotacja 56,0 tys. zł),
w których do 30 czerwca 2016 r. wzięło udział sześć osób;
yy w 2015 r. gmina Nowy Targ zleciła organizację kursu prawa jazdy kat. B dla ośmiu osób ze społeczności
romskiej (dotacja z budżetu państwa w wysokości 13,6 tys. zł), przy czym do czasu zakończenia kontroli NIK
(października 2016 r.) żaden z uczestników tego kursu nie uzyskał dokumentów potwierdzających
uprawnienia do kierowania pojazdami (praw jazdy). Ponadto dla siedmiu z tych osób zostały przeprowadzone
warsztaty tematyczne (dotacja 4,5 tys. zł), które obejmowały zajęcia z języka polskiego, zajęcia komputerowe
i motywacyjno-integracyjne, komunikację interpersonalną z aktywnymi technikami poszukiwania pracy
oraz podstawy prawa obywatelskiego.

Dziedzina IV: Zdrowie
Zadania z dziedziny Zdrowie realizowane były tylko przez dwie jednostki. W 2016 r. gmina
Łącko podpisała umowę z pielęgniarką środowiskową, która w I półroczu 2016 r. opieką objęła
ok. 60 osób ze społeczności romskiej (na zadanie to przewidziano w całym 2016 r. 30,0 tys. zł).
Z kolei miasto Limanowa w 2016 r. zatrudniło psychologa i pielęgniarkę, których zadania polegały
m.in. na zapewnieniu indywidualnego wsparcia psychologicznego, a także udzielaniu pomocy
dla osób ze społeczności romskiej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i planowania rodziny
(na zadanie to przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 12,6 tys. zł).
Niewielką skalę działań prozdrowotnych tłumaczono tym, że tego rodzaju działania nie są chętnie
akceptowane przez społeczność romską, co również potwierdza raport końcowy z badania
ewaluacyjnego poprzednio obowiązującego programu wsparcia społeczności romskiej. Ponadto
część kontrolowanych jednostek tłumaczyła, że Romowie mają zapewniony dobry dostęp
do świadczeń powszechnej opieki zdrowotnej i nie są potrzebne żadne dodatkowe działania
w tym zakresie. NIK nie podziela tego drugiego argumentu ponieważ to właśnie niechęć
do korzystania z pomocy i opieki personelu medycznego może być jedną z przyczyn braku poprawy
stanu zdrowia tej grupy etnicznej.
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I N F O R M A C J E D O D AT K O W E
Kontrolę przeprowadzono w siedmiu gminach z obszaru województwa małopolskiego52. Doboru
jednostek dokonano biorąc pod uwagę wysokość przyznanych środków z budżetu państwa, zakres
planowanych zadań oraz występujące problemy związane z ich realizacją. Po zakończeniu czynności
kontrolnych NIK skierowała do adresatów wystąpienia pokontrolne, w których sformułowała łącznie
10 wniosków pokontrolnych dotyczących:
−− przystąpienia do opracowania Lokalnego programu integracji społecznej Romów, a następnie
realizację zaplanowanych w nim zadań (wszystkie jednostki);
−− podjęcia skutecznych działań dla poprawy sytuacji mieszkaniowej osób ze społeczności romskiej,
w szczególności zamieszkujących budynek przeznaczony do rozbiórki (Urząd Miasta Limanowa);
−− zwiększenia nadzoru gminy nad placówkami oświatowymi w zakresie podejmowania przez
nie działań zmierzających do wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów
romskich oraz w zakresie wprowadzania do SIO danych o liczbie tych uczniów (Urząd Gminy Łącko);
−− rzetelnego sporządzania sprawozdań i opisywania dowodów źródłowych dokumentujących
realizację zadań w ramach Programu integracji (Urząd Gminy Nowy Targ).
Z odpowiedzi na sześć wystąpień pokontrolnych wynika, że wszystkie wnioski sformułowane przez NIK
zostały przyjęte do realizacji, przy czym 2 z nich zrealizowano, a 6 znajdowało się w trakcie realizacji.
W jednym przypadku (Urząd Miasta Limanowa) kierownik kontrolowanej jednostki wniósł pięć
zastrzeżeń odnośnie do oceny sformułowanej w wystąpieniu pokontrolnym. Uchwałą z dnia
6 grudnia 2016 r. Zespół Orzekający Komisji Rozstrzygającej w NIK uwzględnił w części dwa zastrzeżenia
oraz oddalił zastrzeżenia w pozostałym zakresie. Częściowe uwzględnienie zastrzeżeń dotyczyło:
−− fragmentu oceny ogólnej, w którym ostatecznie wskazano, że przeniesienie rodzin romskich
powinno być poprzedzone rozmowami (negocjacjami) z przedstawicielami samorządu gminy,
której częścią miałyby stać się te rodziny – wcześniej zamiast słów rozmowami (negocjacjami)
użyto wyrazu uzgodnieniami;
−− dodania w zadaniu odnoszącym się do niezamieszkania przez rodziny romskie w budynku
w Czchowie przyczyny tego stanu, tj. następującego zapisu: ponieważ zmieniły zdanie w kwestii
przeniesienia się do tej miejscowości m.in. z powodu protestów lokalnej społeczności oraz zakazu
zasiedlenia przeznaczonej dla nich nieruchomości, wprowadzonego przez władze Czchowa.
Z przekazanej przez Urząd Miasta Limanowa odpowiedzi na zmienione wystąpienie pokontrolne
wynika, że wnioski sformułowane przez NIK nie zostały zrealizowane.
Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 192,0 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim uszczuplenia
środków publicznych w wysokości 191,0 tys. zł, polegającego na nieuzyskaniu przez gminę
dochodów z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej wskutek niewykazania w SIO
wszystkich uczniów romskich pobierających naukę w placówkach oświatowych.
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Środki na realizację zadań w ramach Programu integracji na 2015 r. i 2016 r. przyznano odpowiednio 13 i 17 gminom
z obszaru województwa małopolskiego.

Opisowa

Opisowa

Opisowa

Jan Tadeusz Dyda
– Wójt Gminy

Władysław Pazdan
– Wójt Gminy

Władysław Bieda
– Burmistrz Miasta

Urząd Gminy Krościenko
nad Dunajcem

Urząd Gminy Limanowa

Urząd Miasta Limanowa

1.

2.

3.

Rodzaj oceny

Kierownik
jednostki

Nazwa
skontrolowanej
jednostki

Lp.

Wykaz jednostek skontrolowanych przez NIK

–Z
 atrudnienie asystenta społeczności romskiej,
zapewnienie pomocy psychologa oraz pielęgniarki
dla osób ze społeczności romskiej.

–P
 rawidłowe planowanie i realizacja zadań
w dziedzinach Edukacja, Praca, Zdrowie.

–A
 ktywne działania na rzecz społeczności romskiej
– adekwatnie do rozpoznanych potrzeb, zaplanowano
realizację 15 zadań w ramach Programu integracji
o łącznej wartości 1 392,2 tys. zł, z czego blisko
85% stanowiły środki budżetu państwa.

–Z
 aplanowanie na 2016 r., w ramach
Programu integracji, trzech zadań z dziedziny
Mieszkalnictwo.

–Z
 atrudnienie w jednej ze szkół asystenta romskiego,
który odpowiedzialny był za przyprowadzanie
i odprowadzanie ze szkoły uczniów romskich, kontrolę
ich zachowania podczas jednej z przerw oraz kontrolę
frekwencji i kontakt z wychowawcami uczniów.

– Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań w ramach
Programu integracji – na wykonanie ośmiu zadań
zaplanowano środki w kwocie 482,0 tys. zł
(ponad 98% stanowiły dotacje z budżetu państwa).

– Zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych
i kadrowych do planowania i wykonywania zadań
w ramach Programu integracji, rzetelne rozpoznanie
potrzeb społeczności romskiej i adekwatne
do nich wydatkowanie środków publicznych.

Pozytywne aspekty

– Nieuzgodnienie planowanego zakupu nieruchomości
dla rodziny romskiej z przedstawicielami samorządu
gminy, której częścią miałyby stać się te rodziny,
co w konsekwencji doprowadziło do poważnego
sporu z władzami gminy miejskiej Czchów i w praktyce
uniemożliwiło zasiedlenie zakupionego budynku.

– Nieosiągnięcie celu założonego w dziedzinie
Mieszkalnictwo, w ramach którego zaplanowano w 2015 r.
zapewnienie mieszkań dla dwóch, wielopokoleniowych
rodzin romskich – działania w tym zakresie były
nieskuteczne, ponieważ jedna z rodzin romskich
nie zasiedliła wskazanego domu.

– Nieopracowanie Lokalnego programu integracji społecznej
Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu integracji.

– Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

– Brak zadań w dziedzinach Edukacja, Praca i Zdrowie.

– Niepodejmowanie wystarczających działań na rzecz
integracji społeczności romskiej – w sytuacji konfliktu
ze społecznością romską zamieszkałą w Koszarach Gmina
powinna wykazywać większą aktywność w zakresie
rozeznania potrzeb tej społeczności, a następnie realizacji
działań nakierowanych na jej integrację.

– 
Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

Negatywne aspekty
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Urząd Gminy Łącko

Urząd Gminy Nowy Targ

5.

Nazwa
skontrolowanej
jednostki

4.

Lp.

Rodzaj oceny

Opisowa

Opisowa

Kierownik
jednostki

Jan Dziedzina
– Wójt Gminy

Jan Smarduch
– Wójt Gminy

– Realizacja zadań w ramach Programu integracji
w obrębie trzech z czterech podstawowych dziedzin
przewidzianych w tym Programie (Edukacja,
Mieszkalnictwo, Praca) – zaplanowano wykonanie
13 zadań o łącznej wartości 801 tys. zł
(75% stanowiły dotacje z budżetu państwa).

– Zaplanowanie na 2016 r. zadań w obrębie
wszystkich czterech dziedzin przewidzianych
w Programie integracji.

Pozytywne aspekty

– 
W 2015 r. gmina dokonała zapłaty za wykonanie
zadania dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Romów w pełnej kwocie określonej umową,
pomimo że nie posiadała dokumentów potwierdzających
wykonanie tego zadania w zaplanowanym
zakresie – nie skorzystano z możliwości obniżenia
wynagrodzenia wykonawcy o 1 tys. zł.

– 
Sprawozdania z realizacji w 2015 r. dwóch zadań
inwestycyjnych zawierały w części nieprawidłowe dane,
a dodatkowo opisy zamieszczone na sześciu dowodach
źródłowych dotyczących wykonania tych zadań
nie odpowiadały stanowi faktycznemu.

– 
Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

– 
Niewykorzystanie wszystkich możliwości w zakresie
integracji społeczności romskiej dostępnych
w Programie integracji – nie realizowano zadań
z dziedziny Zdrowie, a zadania z dziedziny Praca
były realizowane tylko w 2015 r.

– 
Wskutek niewprowadzenia przez dyrektora gimnazjum
do SIO danych o 22 uczniach romskich gmina
za lata 2014–2016 nie uzyskała dochodów z tytułu
zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej
w wysokości 191 tys. zł.

– 
Niezapewnienie wystarczającego nadzoru gminy
nad działalnością placówek oświatowych w zakresie
podejmowania przez nie działań zmierzających
do wyegzekwowania realizacji obowiązku szkolnego
przez uczniów romskich oraz w zakresie wprowadzania
do SIO danych o liczbie tych uczniów.

– 
Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

– 
Wykorzystywanie w ograniczonym stopniu możliwości
realizacji zadań w ramach Programu integracji
– w latach 2014–2015 nie realizowano żadnych zadań
w dziedzinach Mieszkalnictwo, Zdrowie i Praca.

Negatywne aspekty
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Urząd Gminy Szaflary

7.

Opisowa

Opisowa

Rafał Piotr
Szkaradziński
– Wójt Gminy

Rodzaj oceny

Stanisław Jurkowski
– Wójt Gminy

Kierownik
jednostki

– 
Prawidłowa realizacja zadań z dziedziny Edukacja
– osiem zadań, na które uzyskano dotacje z budżetu
państwa w łącznej wysokości 40,4 tys. zł.

– 
Niemal całkowite rozwiązanie problemów
mieszkaniowych społeczności romskiej.

– 
Szerokie spektrum zadań realizowanych w dziedzinie
Edukacja.

– 
Prawidłowa realizacja zadań w ramach Programu
integracji w obrębie dwóch (tj. Edukacja
i Mieszkalnictwo) z czterech podstawowych
dziedzin przewidzianych w tym Programie
– 26 zadań o łącznej wartości 539,0 tys. zł
(prawie 85% stanowiły dotacje z budżetu państwa).

Pozytywne aspekty

Negatywne aspekty

– 
Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

– 
Wykorzystywanie w ograniczonym stopniu możliwości
realizacji zadań w zakresie integracji społeczności
romskiej w ramach Programu integracji
– nie realizowano zadań z dziedzin: Mieszkalnictwo,
Zdrowie i Praca, pomimo zdiagnozowanych potrzeb
w tym zakresie.

– 
Nieopracowanie Lokalnego programu integracji
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1
Programu integracji.

– 
Niewykorzystanie wszystkich możliwości w zakresie
integracji społeczności romskiej dostępnych
w Programie integracji – nie realizowano zadań
z dziedzin Zdrowie i Praca.

Wystąpienia pokontrolne dostępne są na stronie internetowej NIK, pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/.

Urząd Gminy
w Ochotnicy Dolnej

Nazwa
skontrolowanej
jednostki

6.

Lp.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Analiza stanu prawnego
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
W art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisano, że wszyscy są wobec prawa
równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a ponadto nikt nie może być
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Równocześnie postanowienia art. 35 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej gwarantują obywatelom polskim
należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego
języka i kultury, zachowania obyczajów i tradycji, a także zapewniają im prawo do tworzenia
własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej
oraz prawo do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.
2. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 4 pkt 3 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz o języku regionalnym za mniejszość etniczną uznaje się mniejszość romską. Ustawa ta nakłada
na organy władzy publicznej obowiązek podejmowania odpowiednich środków w celu wspierania
działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, a także integracji
obywatelskiej i społecznej mniejszości (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2). Zgodnie z postanowieniami art. 18
ust. 2 cyt. ustawy środkami tymi mogą być w szczególności dotacje celowe lub podmiotowe na:
1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez
artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
2) inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;
3) wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości
lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;
4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości;
5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6) działalność świetlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości;
8) edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10) inne zadania zmierzające do osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 1, w szczególności
realizowane w ramach programów wieloletnich.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań zmierzających do osiągnięcia celów polegających na wspieraniu działalności
zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz integracji
obywatelskiej i społecznej (art. 18 ust. 3b). Łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych
latach na dofinansowanie inwestycji służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości,
niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 90% planowanej wartości
kosztorysowej inwestycji (art. 18 ust. 3a). Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być również
środki przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom,
realizującym zadania służące ochronie, zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości
lub integracji obywatelskiej lub społecznej (art. 18 ust. 4).
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W art. 3 pkt 3 ustawy zdefiniowano pojęcie integracji społecznej rozumianej jako działania na rzecz
poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do mniejszości, w szczególności
warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu zabezpieczenia
społecznego, a także opieki zdrowotnej.
3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 powołanej ustawy dochodami jednostek samorządu
terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje z budżetu państwa. Subwencja
ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4).
Dochodami jst mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez
te jednostki na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej (art. 8 ust. 1 pkt 2).
Od 2013 r. wprowadzono do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowe
wagi przeliczeniowe uzależnione od liczby uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości
narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym lub uczniów
pochodzenia romskiego. Szczegółowe zasady podziału tych środków określają rozporządzenia
wykonawcze wydawane corocznie, na podstawie art. 28 ust. 6 cyt. ustawy.
4. Ustawa o systemie oświaty
Stosownie do zapisów art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zakładanie i prowadzenie
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół
artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych,
w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek, zagwarantowane
są w dochodach jst (art. 5a ust. 3). Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka
oraz własnej historii i kultury (art. 13 ust. 1). Warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki
tych zadań minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa w rozporządzeniach
wykonawczych do ustawy.
Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły
i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym53, przedszkola i szkoły podejmują, w razie takiej potrzeby,
dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej
dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz wspomagające edukację tych dzieci i młodzieży,
w szczególności szkoły mogą prowadzić zajęcia wyrównawcze. W przedszkolu i szkole można
zatrudnić w charakterze pomocy nauczyciela asystenta edukacji romskiej, który udziela dzieciom
i młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym
lub szkolnym, a także współdziała z ich rodzicami oraz z przedszkolem lub szkołą (§ 11 ust. 2
rozporządzenia).

53

Dz. U. z 2014 r. poz. 263.
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5. System Informacji Oświatowej
Zgodnie z postanowieniami art. 2 ustawy o systemie informacji oświatowej system ten składa się
z baz danych systemu informacji oświatowej (baza danych SIO) i lokalnych baz danych systemu
informacji oświatowej (lokalne bazy danych SIO) oraz systemu teleinformatycznego. Baza danych SIO
jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, w skład którego wchodzą następujące zbiory danych: zbiór danych o szkołach
i placówkach oświatowych oraz ich zespołach – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), zbiory
innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych, zbiory danych o innych
jednostkach wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiory danych o uczniach oraz zbiory danych
o nauczycielach (art. 4 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych
identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania
danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych54:
 zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku
szkolnego zawiera dane o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków uczestniczących: w zajęciach
nauki języka romskiego (§ 6 pkt 3 lit. i tiret jedenasty rozporządzenia) oraz w zajęciach edukacyjnych
dodatkowych organizowanych dla uczniów pochodzenia romskiego (§ 6 pkt 3 lit. j rozporządzenia);
 zbiór danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi zawiera dane o:
liczbie, wymiarze czasu pracy i łącznej wysokości wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych asystentów edukacji romskiej (§12 pkt 1 lit. e rozporządzenia).
6. Program integracji
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 został ustanowiony uchwałą
nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w formie załącznika do tej uchwały. Stanowi
on propozycję kontynuacji działań integracyjnych państwa polskiego, podejmowanych wobec
mniejszości romskiej, po zakończeniu z końcem 2013 r. realizacji dziesięcioletniego Programu
na rzecz społeczności romskiej.
Za podstawowy cel Programu integracji uznano zwiększenie integracji społeczności romskiej
w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach:
edukacji (w tym kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach
prozatrudnieniowych. Zgodnie z zapisami Programu integracji, przyjęta w ustawie o mniejszościach
narodowych i etnicznych, definicja terminu integracja społeczna w odniesieniu do mniejszości
romskiej oznacza proces niezbędnych zmian zmierzających do nabycia umiejętności korzystania przez
społeczność romską z dostępu do istniejących praw, usług i możliwości sprawnego funkcjonowania
we współczesnym społeczeństwie.
Uczestnikami Programu integracji i bezpośrednimi wykonawcami zadań są jst wszystkich szczebli,
a także placówki podległe (ośrodki pomocy społecznej, szkoły, domy kultury etc.) oraz organizacje
pozarządowe, w tym organizacje romskie. Z kolei w odróżnieniu od poprzedniego programu do Programu
integracji wprowadzono mierniki mające za zadanie zilustrowanie zjawisk będących przedmiotem
Programu oraz kierunki i tendencje projektowanych zmian. Szczegółowy opis celów, wskaźników
i mierników oraz działań służących realizacji Programu integracji zawarto w pkt 6 tego dokumentu.
54
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W Programie integracji zapisano, że głównym założeniem planowanych działań powinno stać się
dążenie do pozytywnej zmiany poprzez system wielu interwencji, które przebiegają etapowo
i są ze sobą powiązane charakterem pomocowej działalności społecznej. Ze względu na zasięg
oddziaływania oraz zastosowane dziedziny zaplanowano trzy główne obszary wsparcia (szczegółowo
opisane w pkt 7 Programu integracji):
−− Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności
romskiej o zasięgu lokalnym
W Programie integracji wskazano m.in., że aby praca ze społecznością i na rzecz społeczności
romskiej prowadziła do skutecznego rozwiązywania problemów, konieczne jest objęcie Romów
długofalową, intensywną i kompleksową pomocą. W związku z tym podstawowym zakresem
wsparcia Programu integracji jest tworzenie lokalnych systemów wsparcia, przyjmujących
formę wieloletniego projektu, który oferuje całościową i dostosowaną do potrzeb konkretnych
rodzin romskich ofertę usług na kolejne lata. Lokalny program integracji społecznej Romów
przygotowywany jest na poziomie gminy lub powiatu. W ten sposób planowane są działania
odnoszące się do konkretnej społeczności, zamieszkującej określony teren kraju i odpowiadające
konkretnym problemom grupy Romów. Taki wymiar realizacji lokalnego programu zapewnia
spełnienie wymogu określenia zakresu terytorialnego przewidywanych interwencji. Program
powinien mieć charakter wieloletni i obejmować minimum 3 lata (środki przekazywane w systemie
rocznym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych).
−− Obszar wsparcia II – Małe granty
Fundusz małych grantów umożliwia ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych
i mniejszości narodowych i etnicznych za pośrednictwem wojewody dofinansowanie działań
pomocowych inicjowanych i realizowanych na szczeblu lokalnym, jeśli na terenie danej gminy
nie wypracowano kompleksowego programu lokalnego (tj. Lokalnego programu integracji
społecznej Romów) lub zaplanowane działania wykraczają poza ten lokalny program. Projekty
finansowane w ramach systemu małych grantów mają charakter jednostkowy i zazwyczaj
obejmują jedną dziedzinę.
−− Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe na lata 2014–2020, w tym:
program stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, program stypendialny
dla uczniów romskich uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, program stypendialny
dla studentów romskich, program doskonalenia asystentów edukacji romskiej i nauczycieli
wspomagających edukację Romską, studia podyplomowe Romowie w Polsce – historia, prawo,
kultura, współpraca, instrumenty integracji społecznej, stereotypy etniczne oraz promocję wiedzy
o Romach i podnoszenie kompetencji cyfrowych.
System realizacji Programu integracji szczegółowo przestawiono w pkt 8 tego dokumentu, w tym zasady
koordynacji i zarządzania Programem (pkt 8.1), mechanizm wnioskowania i opiniowania wniosków
o przyznanie dotacji na realizację zadań (pkt 8.4), monitorowanie i ewaluację realizacji Programu (pkt 8.5.)
oraz działania w zakresie informacji i promocji (pkt 8.6).
W załączeniu do Programu integracji przedstawiono raport z ewaluacji wcześniejszego programu
pomocowego (Programu na rzecz społeczności romskiej). Ewaluacja ta została przeprowadzona
na zlecenie ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych m.in. w celu oceny systemu wdrażania tego Programu oraz wypracowania rekomendacji
do kontynuacji realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej po 2013 r.
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7. Akty prawa międzynarodowego55
Polska przyjęła również szereg aktów prawa międzynarodowego, regulujących prawa mniejszości
narodowych. Są to między innymi: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności z 4 listopada 1950 roku, Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich
Form Dyskryminacji Rasowej z 7 marca 1966 roku, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych z 16 grudnia 1966 roku i Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 roku.
W Europie najważniejszym dokumentem regulującym prawa mniejszości narodowych
jest Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Polska podpisała
ten dokument w 1995 r., ratyfikowała go 10 listopada 2000 r. i stała się stroną Konwencji
1 kwietnia 2001 r. W dniu 12 maja 2003 r. Polska podpisała również Europejską kartę języków
regionalnych lub mniejszościowych. Zapisy dotyczące praw poszczególnych mniejszości
narodowych znalazły się w traktatach dwustronnych, które Polska zawarła ze wszystkimi swoimi
sąsiadami.
Problematyka równego traktowania mniejszości narodowych i etnicznych znalazła odzwierciedlenie
również w regulacjach prawnych Unii Europejskiej. Obowiązujące w tym prawo Unii Europejskiej
obejmuje w szczególności Dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne56.
Dyrektywa ta została implementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania57.

55
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Liczebność społeczności romskiej na terenie skontrolowanych gmin

Lp.

Jednostka

Liczebność
społeczności romskiej
na koniec 2015 r.
[osoby]

Odsetek
jaki stanowiła
społeczność romska
w ogólnej liczbie
mieszkańców gminy
[%]

1.

Gmina Limanowa

113

0,5%

2.

Miasto Limanowa

152

1,0%

3.

Gmina Szaflary

137

1,3%

4.

Gmina Nowy Targ

79

0,3%

5.

Gmina Krościenko nad Dunajcem

80

1,2%

6.

Gmina Łącko

192

1,2%

7.

Gmina Ochotnica Dolna

74

0,9%

827

x

RAZEM
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Dochody skontrolowanych gmin z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji
ogólnej naliczonej z uwzględnieniem uczniów romskich
Lp.

Jednostka

Zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej – uczniowie romscy
[tys. zł]
2014

2015

2016

Ogółem

0,0

0,0

0,0

0,0

Miasto Limanowa

392,1

392,9

447,7

1 232,7

3.

Gmina Szaflary

138,5

86,6

103,7

328,8

4.

Gmina Nowy Targ

175,4

157,8

140,8

474,0

5.

Gmina Krościenko nad Dunajcem

92,6

108,5

115,1

316,2

6.

Gmina Łącko**

303,5

294,2

295,8

893,5

7.

Gmina Ochotnica Dolna

222,3

160,4

159,4

542,1

1 324,4

1 200,4

1 262,5

3 787,3

1.

Gmina Limanowa*

2.

RAZEM

*	Zadania oświatowe na rzecz uczniów romskich zamieszkałych na terenie gminy Limanowa realizowało miasto Limanowa.
Osiedle mieszkaniowe społeczności romskiej we wsi Koszary należy do obwodu szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych
Nr 4 w Limanowej prowadzonego przez miasto Limanowa.
**	W okresie objętym kontrolą dyrektor gimnazjum w Łącku nie wykazała w SIO: trzech uczniów pochodzenia romskiego na 2014 r.,
siedmiu na 2015 r. i dwunastu na 2016 r. Spowodowało to, że gmina Łącko nie uzyskała dochodów z tytułu zwiększonej
części oświatowej subwencji ogólnej w łącznej kwocie 191,0 tys. zł, z tego: 26,0 tys. zł w 2014 r., 60,6 tys. zł w 2015 r.
i 104,4 tys. zł w 2016 r.
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Gmina Nowy Targ

Gmina Krościenko
nad Dunajcem

Gmina Łącko

Gmina Ochotnica Dolna

4.

5.

6.

7.

Program integracji.

102,4

59,0

8,1

2,0

17,1

52,0

51,8

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

2 116,6

218,5

456,2

305,4

189,0

172,9

511,9

262,7

pozostałe
wydatki**

1 231,5

352,9

54,2

43,3

318,8

27,6

434,7

0,0

Program*

173,1

33,7

0,1

0,0

46,9

0,4

92,0

0,0

2 276,7

223,0

501,3

296,9

189,1

164,4

586,7

315,3

pozostałe
wydatki**

2 086,6

41,6

181,8

427,2

266,4

10,8

728,8

430,0

Program*

328,2

0,0

0,0

8,3

156,0

0,3

120,6

43,0

1 629,9

191,0

419,2

215,7

137,3

128,5

294,5

243,7

pozostałe
wydatki**

3 420,5

453,5

244,1

473,8

598,1

40,4

1 180,6

430,0

Program*

553,3

85,5

0,1

8,3

202,9

0,9

212,6

43,0

wkład
własny jst
do zadań
z Programu
integracji

6 023,2

632,5

1 376,7

818,0

515,4

465,8

1 393,1

821,7

pozostałe
wydatki**

Wydatki ogółem
[tys. zł]

***	W przypadku zadań niezakończonych, realizowanych w ramach Programu integracji, podano kwotę przyznanych dotacji z budżetu państwa na 2016 r. oraz kwotę własnych środków,
które jst planowały w 2016 r. przeznaczyć na realizację zadań z tego Programu. Natomiast kwoty pozostałych wydatków podano wg faktycznego wykonania w I półroczu 2016 r.

** W szczególności pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, remonty i utrzymanie lokali, w których zamieszkiwali Romowie.

*

3,3

Gmina Szaflary

3.

RAZEM

12,9

Miasto Limanowa

2.

0,0

Gmina Limanowa

1.

Program*

wkład
własny jst
do zadań
z Programu
integracji

wkład
własny jst
do zadań
z Programu
integracji

wkład
własny jst
do zadań
z Programu
integracji

Jednostka

Lp.

Wydatki w I półroczu 2016 r.***
[tys. zł]

Wydatki w 2015 r.
[tys. zł]

Wydatki w 2014 r.
[tys. zł]

Wydatki skontrolowanych gmin na rzecz społeczności romskiej w ramach Programu integracji oraz poza nim w latach
2014–2016 (I półrocze)
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48

3,3

Gmina Nowy Targ

Gmina Krościenko
nad Dunajcem

Gmina Łącko

Gmina Ochotnica Dolna

4.

5.

6.

7.

57,2

13,8

8,1

2,0

Mieszkalnictwo

45,2

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdrowie
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Praca

* Dla zadań niezakończonych podano kwoty udzielonych dotacji.

RAZEM

12,9

Gmina Szaflary

3.

17,1

Miasto Limanowa

2.

0,0

Gmina Limanowa

Jednostka

Edukacja

1.

Lp.
Edukacja
320,8

52,9

54,2

43,3

90,3

27,6

52,5

0,0

Mieszkalnictwo
892,6

300,0

0,0

0,0

210,4

0,0

382,2

0,0

Zdrowie
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Praca
18,1

0,0

0,0

0,0

18,1

0,0

0,0

0,0

Edukacja
275,1

41,6

34,8

47,3

49,4

10,8

91,2

0,0

Mieszkalnictwo
1 658,0

0,0

61,0

350,0

217,0

0,0

600,0

430,0

Zdrowie
42,6

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

12,6

0,0

110,9

0,0

56,0

29,9

0,0

0,0

25,0

0,0

Praca

Dotacje z budżetu państwa w 2016 r.*
[tys. zł]

Edukacja
653,1

108,3

97,1

93,9

152,6

40,4

160,8

0,0

Dotacje ogółem
[tys. zł]

2 595,8

345,2

61,0

350,0

427,4

0,0

982,2

430,0

Mieszkalnictwo

Dotacje z budżetu państwa w 2015 r.
[tys. zł]

42,6

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

12,6

0,0

Zdrowie

Dotacje z budżetu państwa w 2014 r.
[tys. zł]

129,0

0,0

56,0

29,9

18,1

0,0

25,0

0,0

Praca

Wysokość dotacji z budżetu państwa dla skontrolowanych gmin w podziale na dziedziny określone w Programie integracji
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1

Gmina Nowy Targ

Gmina Krościenko
nad Dunajcem

Gmina Łącko

Gmina Ochotnica Dolna

4.

5.

6.

7.

9

3

2

1

Mieszkalnictwo

1

1

0

0

0

0

0

0

* Uwzględniono również zadania niezakończone.

RAZEM

1

Gmina Szaflary

3.

1

Miasto Limanowa

2.

0

Gmina Limanowa

Jednostka

Edukacja

1.

Lp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Edukacja
31

11

5

3

4

4

4

0

4

1

0

0

2

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Edukacja
31

10

6

2

4

3

6

0

7

0

1

1

1

0

1

3

Praca

Mieszkalnictwo

Praca

Mieszkalnictwo

Praca

3

0

1

1

0

0

1

0

Liczba zadań w 2016 r.*

2

0

1

0

0

0

1

0

71

24

13

6

9

8

11

0

12

2

1

1

3

0

2

3

4

0

1

1

1

0

1

0

Liczba zadań ogółem
Mieszkalnictwo

Liczba zadań w 2015 r.

Praca

Liczba zadań w 2014 r.

Edukacja

Zdrowie

Zdrowie

Zdrowie

Liczba zadań realizowanych przez skontrolowane gminy w podziale na dziedziny określone w Programie integracji

2

0

1

0

0

0

1

0
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49

Zdrowie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Dla zadań niezakończonych podano wartości zaplanowane.

Gmina Ochotnica Dolna

7.
152

Gmina Łącko

6.

RAZEM

Gmina Krościenko
nad Dunajcem

5.

20

14

Gmina Nowy Targ

4.

19

29

Gmina Szaflary

3.
16

Miasto Limanowa

2.
54

Gmina Limanowa

1.
0

Jednostka

Lp.
2014

196

20

53

19

29

14

61

0

62

13

0

0

28

0

21

0

2015

8

0

0

0

8

0

0

0

190

26

46

20

30

14

54

0

116

0

19

49

8

0

35

5

2016*

13

0

6

2

0

0

5

0

538

66

118

53

88

44

169

0

178

13

19

49

36

0

56

5

Ogółem

21

0

6

2

8

0

5

0

Główne efekty zadań realizowanych przez skontrolowane gminy w ramach Programu integracji w latach 2014–2016

Liczba zakupionych
wyprawek szkolnych

Liczba osób
objętych poprawą
warunków mieszkaniowych

Liczba osób objętych
działaniami z dziedziny Praca

Liczba zakupionych
wyprawek szkolnych

Liczba osób
objętych poprawą
warunków mieszkaniowych

Liczba osób objętych
działaniami z dziedziny Praca

Liczba zakupionych
wyprawek szkolnych

Liczba osób
objętych poprawą
warunków mieszkaniowych

Liczba osób objętych
działaniami z dziedziny Praca

Liczba zakupionych
wyprawek szkolnych

Liczba osób
objętych poprawą
warunków mieszkaniowych

Liczba osób objętych
działaniami z dziedziny Praca
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ZAŁĄCZNIK NR 8

ZAŁĄCZNIK NR 9
Frekwencja i średnia ocen uczniów romskich w placówkach edukacyjnych
realizujących obowiązek szkolny na obszarze skontrolowanych gmin
Lp.

Jednostka

Rok szkolny 2014/2015
Frekwencja

Rok szkolny 2015/2016

Średnia ocen

Frekwencja

Średnia ocen

od

do

ogółem

język polski

od

do

ogółem

język polski

x

x

x

x

x

x

1.

Gmina Limanowa*

x

x

2.

Miasto Limanowa

54%

82%

3,0

2,6

62%

87%

2,9

2,6

3.

Gmina Szaflary

53%

98%

2,6

2,5

58%

90%

2,7

2,4

4.

Gmina Nowy Targ

48%

91%

2,3

2,1

37%

91%

2,3

2,2

5.

Gmina Krościenko
nad Dunajcem

64%

84%

2,7

2,0

54%

80%

2,6

2,0

6.

Gmina Łącko

55%

68%

2,5

2,3

60%

70%

2,6

2,3

7.

Gmina Ochotnica Dolna

56%

84%

2,5

2,7

71%

75%

2,4

2,3

*	Zadania oświatowe na rzecz uczniów romskich zamieszkałych na terenie gminy Limanowa realizowało miasto Limanowa.
Osiedle mieszkaniowe społeczności romskiej we wsi Koszary należy do obwodu szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych Nr 4
w Limanowej, prowadzonego przez miasto Limanowa.
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Z A Ł Ą C Z N I K N R 10
Wykaz podstawowych aktów prawnych
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 263).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2014 (Dz. U. z 2013 r. poz.1687).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1977).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących
podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między
bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 957, ze zm.).
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1946).
12. Uchwała nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020.
13. Uchwała Nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
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Z A Ł Ą C Z N I K N R 11
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewoda Małopolski
Organy wykonawcze 17 gmin z województwa małopolskiego, którym w latach 2015–2016
przyznano środki na realizację zadań w ramach Programu integracji, tj.:
– burmistrz miasta Andrychów,
– wójt gminy Bukowina Tatrzańska,
– wójt gminy Chełmiec,
– burmistrz gminy Kęty,
– prezydent miasta Krakowa,
– wójt gminy Krościenko nad Dunajcem,
– burmistrz miasta Limanowa,
– wójt gminy Limanowa,
– wójt gminy Łącko,
– prezydent miasta Nowego Sącza,
– burmistrz miasta Nowy Targ,
– wójt gminy Nowy Targ,
– wójt gminy Ochotnica Dolna,
– wójt gminy Szaflary,
– prezydent miasta Tarnowa,
– burmistrz Wadowic,
– burmistrz Zatora.
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